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da nacionalidade portuguesa.
Plínio Salgado2
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SALGADO, Plínio. Despertemos a Nação! Rio de Janeiro: José Olympio, 1935, p. 9.
Idem. Nosso Brasil. 4. ed. São Paulo: Voz do Oeste, 1981, p. 29.

RESUMO

Esta tese tem como objetivo a investigação da trajetória de Plínio Salgado para a formação e o
desenvolvimento do integralismo brasileiro em suas mais variadas fases, buscando as
múltiplas matrizes discursivas e a circularidade cultural no campo das apropriações,
observando o processo de circularidade cultural no trato com os componentes lusitanos. A
análise estabeleceu discussões com referência à produção doutrinária, política, literária e
religiosa, além de manifestos, entrevistas e depoimentos, ou seja, elementos bibliográficos
que contribuíram para a compreensão do integralismo brasileiro, notadamente em relação ao
líder Plínio Salgado, que foi o principal mentor do movimento. Com base no conceito de
cultura política, a investigação propôs a análise do pensamento evolutivo do líder integralista
centrada no contexto de influência lusitana e basicamente católica, preceito que o
acompanhou por toda a vida. A pesquisa foi organizada com base na compreensão das obras
do autor, desde as primeiras produções na década de 1910 até seus últimos escritos em 1975.
Pertencente a uma família conservadora e tradicional do interior paulista, nasceu em 1895, na
cidade de São Bento do Sapucaí. Ainda jovem foi para São Paulo onde se destacou
intelectualmente nos anos de 1920, para posteriormente formar, na década seguinte, o
primeiro movimento de massa do Brasil: a Ação Integralista Brasileira. Com matrizes
múltiplas, Salgado tinha como propósito a construção de uma doutrina política original. No
entanto a circularidade de ideias do período fez com que o Chefe sofresse influências
consideráveis para a formação de seu pensamento, tendo, em Portugal, o exemplo doutrinário,
o Integralismo Lusitano: um movimento de cunho nacionalista da direita radical que teve
visível formação embasada na precursora do conservadorismo, a Action Française, que assim
como todos os grupos políticos do princípio do século XX estabeleceram uma resposta prática
à teoria proferida pelo Papa Leão XIII, em 1891, através da Rerum Novarum. Após a
influência lusitana na formação do pensamento pliniano e a idealização do integralismo,
novamente Portugal foi um destaque na organização doutrinária do autor, quando ficou
exilado nos anos de 1939 a 1946, momento que utilizou para reordenar o seu pensamento,
ações e articulações políticas, tendo a vertente do espiritualismo católico como força central.
Com o fim do período ditatorial varguista, retornou para o Brasil com a afirmação de ser um
luso-brasileiro, passando a ser um defensor supremo da política de António de Oliveira
Salazar, imagem que seguiu até o fim da vida. Uma das propostas da tese está na abordagem
do movimento integralista a partir de uma multiplicidade de perspectivas, mas com
predominância de uma análise comparativa com Portugal. A tese buscou a verificação das
ações políticas a fim de contribuir para o melhor entendimento da relação Portugal-Brasil,
através da análise do conservadorismo radical ampliando esse foco com o português. O
pensamento político-cristão do autor possui uma importância significativa para a História
Política do século XX, não só para o Brasil, pois suas ações e os diálogos estabelecidos com
grupos lusitanos são fundamentais para a compreensão da política dos dois países.
Palavras-chave: Plínio Salgado, Apropriações, Circularidade Cultural, Conservadorismo
Radical, Brasil-Portugal.

ABSTRACT

This thesis aims to investigate the trajectory of Plínio Salgado for the formation and
development of Brazilian integralism in its various stages, seeking multiple discursive
matrices and cultural circularity in the field of appropriation, observing the process of cultural
circularity in dealing with Lusitanian components. The analysis has established discussions
with reference to bibliographical productions such as doctrinal, political, literary and
religious, as well as manifestos, interviews and testimonials, that is, bibliographical elements
that contributed to the understanding of Brazilian integralism, especially with regard to the
leader Plínio Salgado, who was the main mentor of the movement. On the basis of the concept
of political culture, the investigation has proposed the analysis of evolutionary thought of the
integralist leader by focusing on the context of Lusitanian influence and basically Catholic,
precept that accompanied him throughout his life. The research has been organized based on
the understanding of the author's works since his first productions from the 1910s to his last
writings in 1975. Belonging to a traditional and conservative family from the interior of the
state of São Paulo, he was born in 1895 in the city of São Bento do Sapucaí. Still as a young
man, he went to São Paulo where he excelled intellectually in the 1920s so as to subsequently
form, in the following decade, the first mass movement in Brazil, the Brazilian Integralist
Action. With multiple matrices, Salgado had the purpose of constructing an original political
doctrine. However, the circularity of ideas of the period made the Head suffer considerable
influences on the formation of his thought, having in Portugal the doctrinal example,
Lusitanian Integralism: a movement with a nationalist character of the radical right wing that
had visible formation based on the precursor of conservatism, the Action Française, which, as
well as all the political groups of the early twentieth century, established a practical response
to the theory given by Pope Leo XIII in 1891 through the encyclical Rerum Novarum. After
the Lusitanian influence on the formation of Plínio’s thought and idealization of integralism,
once again Portugal was a highlight in the doctrinal organization of the author, when he was
exiled between 1939 and 1946, a period of time which he used to reorder his thought, actions
and political articulations, keeping Catholic spiritualism as a central force. With the end of the
period of Vargas’ dictatorship, he returned to Brazil and declared himself to be LusoBrazilian, becoming a supreme supporter of the politics of António de Oliveira Salazar, an
image that he followed until the end of his life. One of the proposals of the thesis lies in the
approach to the integralist movement from a multiplicity of perspectives, but predominantly
in a comparative analysis with Portugal. The current thesis has searched for the verification of
political actions so as to contribute to a better understanding of the relation between Portugal
and Brazil, through the analysis of the radical conservatism enlarging this focus on the
Portuguese right wing. The Christian political thought of the author holds a significant
importance to the Political History of the 20th century, not only for Brazil, due to the fact that
his actions and dialogues established with Lusitanian groups have been fundamental to the
comprehension of the political matters of the two countries.
Keywords: Plínio Salgado, Appropriations, Cultural Circularity, Radical Conservatism, Brazil
and Portugal.
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APRESENTAÇÃO

Na década de 1970, se alguém chegasse a algum centro investigativo e dissesse que
era um pesquisador do integralismo, sem dúvida seria visto com um ar de desconfiança,
principalmente por ser um momento em que o historiador tinha uma preocupação exaustiva
com a História Social e Econômica. Não havia um olhar para a História Política, além do fato
de estudar um pensamento voltado para a direita, que não era comum, uma vez que o Brasil
vivia uma fase ditatorial de cunho direitista. Estudar o integralismo é algo relativamente novo,
mas que possui uma origem investigativa peculiar.
Ao falar do integralismo, pensa-se inicialmente em relações de práticas autoritárias e
ditatoriais com atrelamentos fascistas, no entanto é possível identificar diversas outras
questões no movimento que pode ser considerado um dos grandes objetos de estudos da
política do século XX, principalmente pelo forte crescimento nos anos de 1930, através da
Ação Integralista Brasileira (AIB). A continuidade da militância em um momento em que tais
práticas não eram comuns após a Segunda Guerra Mundial com o Partido de Representação
Popular (PRP) é algo que merece atenção, pois teve a capacidade de sobreviver na política por
duas décadas. A continuidade da política integralista, no período do pós-guerra, encontra
explicações em uma mudança doutrinária estabelecida pelo líder do movimento, Plínio
Salgado, no período de 1939 a 1946, momento que ficou exilado em Portugal. Com a
dissolução do PRP, pensou-se que determinadas fontes políticas seriam extintas, mas a
presença de um governo ditatorial no Brasil e a manutenção dos componentes nacionalistas de
cunho autoritário permaneceu, influenciando, assim, o surgimento dos denominados
neointegralistas, que vem provar ao cidadão do século XXI que ideias reacionárias e a
semente da intolerância ainda estão presentes no nosso meio.
O integralismo não era visto como algo histórico, o que é estranho; pois, em plena
década de 1970, quase 40 anos após a fundação da AIB, os pesquisadores não visualizavam o
tema como algo de importância para compreender o desenvolvimento político do século XX.
Assim, tal função ficou a cargo das Ciências Sociais, que até hoje são referências para
qualquer investigador do tema. Não há pesquisador que não tenha esbarrado em nomes como
Hélgio Trindade,1 José Chasin,2 Gilberto Felisberto Vasconcellos3 ou Marilena Chauí.4 Sem

1

TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. 2. ed. Porto Alegre: Difel/UFRGS,
1979.
2
CHASIN, José. O integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade no capitalismo hiper-tardio. 2. ed.
Belo Horizonte: Una, 1999.
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dúvida, o ponto de partida para um pesquisador do integralismo está no estudo realizado pelo
cientista político Hélgio Trindade, nos anos de 1967 a 1971, na Université Paris 1 (PanthéonSorbonne) denominado: L´Action intégraliste brésilienne: um mouvement de type fasciste au
Brésil.5 Com a conclusão, a tese foi traduzida e publicada no Brasil, em 1974, sob o título:
Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. Esse estudo promoveu a entrada da
temática no meio acadêmico, sendo responsável por tornar conhecido o movimento, além de
ter sido alvo de novas interpretações.
Após o citado estudo, houve o desenvolvimento de novas pesquisas acerca do
integralismo nas ciências sociais, trabalhos que tiveram como aporte a crítica à tese de Hélgio
Trindade. A primeira pesquisa a contrapor foi o clássico estudo de José Chasin que, no ano de
1977, sob a orientação do Professor Maurício Tragtenberg, na Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, defendeu a tese de doutoramento O Integralismo de Plínio Salgado: forma de
regressividade no capitalismo hiper-tardio. Nela criaram-se novas concepções para analisar o
integralismo de Plínio Salgado, questão que provocou diversos debates entre o autor e
Trindade. A tese, que foi publicada no ano de 1978 com o mesmo título, teve o intuito de
analisar o pensamento de Plínio Salgado dentro de uma concepção dialética lukacsiana. Ainda
em 1977, ocorreu na Universidade de São Paulo a defesa de doutorado intitulada Ideologia
curupira: análise do discurso integralista, escrita pelo cientista social, Gilberto Felisberto
Vasconcellos. Publicada em 1979, criou, sob a orientação do Professor Doutor Gabriel Cohen,
uma terceira via de análise do pensamento integralista, remetendo a questões relacionadas ao
movimento modernista, grupo a que pertenceu o líder da AIB, Plínio Salgado. Fechando as
pesquisas e leituras referentes ao integralismo na década de 1970, tem-se o estudo da filósofa
Marilena Chauí que, para o livro Ideologia e mobilização popular, datado de 1978, escreveu o
capítulo Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira. No artigo, a autora
promoveu a continuidade da criação de novos modelos interpretativos do integralismo e
embasada no marxismo, elaborou um estudo em que faz referência às classes envolvidas no
movimento.
A quadríade (Trindade, Chasin, Vasconcellos e Chauí) passou a ser ponto de
referência essencial para o estudo do movimento integralista, influenciando de forma direta os

3

VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. Ideologia curupira: análise do discurso integralista. São Paulo:
Brasiliense, 1979.
4
CHAUÍ, Marilena. Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira. In: ______; FRANCO,
Maria Sylvia Carvalho. Ideologia e mobilização popular. São Paulo: Paz e Terra, 1985.
5
Resultou na publicação francesa: TRINDADE, Hélgio. La tentation fasciste au Brésil das lês années trente.
Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1988.
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estudos, mas ainda contidos nas ciências sociais e filosofia. Somente em meados da década de
1980, o integralismo passou a ser analisado, de forma tímida, dentro da academia histórica.
Crê-se que essa opção caminhava ao lado das fortes relações do meio com o pensamento
marxista e até mesmo pelos Annales, que não viam a História Política como algo necessário
na ocasião, ainda mais uma temática de cunho conservador. Com o início do novo século,
somente nos seis primeiros anos, 283 pesquisas foram realizadas sobre o tema, um número
superior ao somatório das produções das décadas de 1980 e 1990.6 Com a passagem do tempo
e alterações metodológicas, a História Política passou a ter importância nos diálogos e fez do
integralismo uma prática de pesquisa recorrente, mas ainda vista com certo ar de preconceito
em determinados segmentos. Não há pesquisador do integralismo que não tenha escutado a
seguinte indagação: “Por que você estuda o integralismo? Você é integralista?”.
Como consequência do crescimento acadêmico, ocorreu a criação do Grupo de
Pesquisadores do Integralismo (GEINT), do Grupo de Pesquisa Integralismo e Outros
Movimentos Nacionalistas (CNPq) e mais recentemente, do GT da ANPUH História dos
Partidos e Movimentos de Direita. A formação dos grupos possibilitou vários debates,
reuniões, encontros e publicações das mais variadas vertentes temáticas. Dessa forma,
percebe-se que o integralismo ainda é um objeto de grande relevância e fertilidade, tanto é
que o denominado “público leigo” está tendo uma série de informações sobre o tema,
principalmente através de revistas de grande circulação no Brasil comercializadas em bancas
de jornais.7 Exemplo claro é o destaque que a Revista Caros Amigos concedeu ao estudo da
direita brasileira em uma edição especial, em dezembro de 2005. A justificativa emitida pela
redação da Editora Casa Amarela, ao analisar a necessidade de conhecer e estudar o tema, foi
justificada pela necessidade de conhecimento do conservadorismo brasileiro: “A direita
brasileira é uma das mais espertas do mundo, porque entregou a pesquisa universitária à
esquerda, para que esta estudasse os movimentos populares e assim ela ficaria bem informada
– enquanto praticamente não há quem estude a própria direita e as elites em geral”.8
As pesquisas referentes ao tema encontram alguns obstáculos externos no meio
acadêmico, ex-militantes e atuais defensores do integralismo não aceitam e não concordam
com os estudos científicos. Nesse caso, temos que levar em conta as relações existentes entre:
6

Contabilidade realizada até o ano de 2007. BERTONHA, João Fábio. Bibliografia orientativa sobre o
integralismo: 1932-2007. Jaboticabal: Funep, 2010. p. 2.
7
Notório exemplo ocorreu em outubro de 2010 no dossiê montado pela Revista de História da Biblioteca
Nacional. Rio de Janeiro, out, 2010. Com o título Ameaça fascista? O integralismo ontem e hoje. O lançamento
da edição foi seguido de debate no Auditório Machado de Assis, na Biblioteca Nacional. Cf. Revista de História
da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: SABIN, n. 61, out, 2010.
8
EDITORIAL. Direita, eu? Caros Amigos: especial. São Paulo: Casa Amarela, n. 26, dez, 2005. p. 3.
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História, Memória e Militância. São três componentes que, possuindo intercessões,
constroem-se a partir de perspectivas de visões de mundo, de interpretações, a partir de
experiências particulares ou coletivas de percepção do que foi e continua sendo o
integralismo. Enquanto os historiadores baseiam-se nas fontes, em teorias e metodologias que
são estabelecidas como ferramentas de trabalho, sendo a História considerada viva, ágil e
transformadora; a memória pretende cristalizar determinados períodos, pode escolher quais
representações podem satisfazer as suas argumentações. Porém, o que se deve levar em conta
é que o grau de envolvimento do historiador e da militância com o tema sempre provocará
conflito, o ponto de partida será sempre divergente.
Não há dúvidas de que a principal composição política do movimento integralista
esteve presente no pensamento do líder, Plínio Salgado. Pertencente a uma família
conservadora e tradicional do interior paulista, nasceu em 1895, na cidade de São Bento do
Sapucaí. Ainda jovem foi para São Paulo onde se destacou nos anos de 1920 no modernismo;
para posteriormente formar, na década seguinte, o primeiro movimento de massa do Brasil: a
AIB. Com matrizes múltiplas, Salgado tinha como propósito a construção de uma doutrina
política original, no entanto a circularidade de ideias do período fez com que o Chefe sofresse
influências consideráveis para a formação de seu pensamento. Buscou em Portugal o exemplo
doutrinário, o Integralismo Lusitano (IL): um movimento de cunho nacionalista da direita
radical com visível formação embasada na precursora do conservadorismo, a Action
Française; que, assim como todos os grupos políticos do princípio do século XX,
estabeleceram uma resposta prática para à teoria proferida pelo Papa Leão XIII, em 1891,
através da Rerum Novarum. Após a influência lusitana na formação do pensamento pliniano e
a idealização do integralismo, novamente Portugal foi um destaque na organização doutrinária
de Plínio Salgado, quando passou os anos de 1939 a 1946 no exílio, durante o período do
Estado Novo getulista, momento que utilizou para reordenar o seu pensamento, ações e
articulações políticas, tendo a vertente do espiritualismo católico como força central. Com o
fim do período ditatorial varguista, retornou para o Brasil com a afirmação de ser um lusobrasileiro, passando a ser um defensor supremo da política de António de Oliveira Salazar,
imagem que seguiu até o fim da vida.
Uma das propostas da tese está na abordagem do movimento integralista a partir de
uma multiplicidade de perspectivas, mas com predominância de uma análise comparativa com
Portugal. Os objetivos propostos para serem investigados neste trabalho focalizarão a
trajetória de Plínio Salgado para a formação e desenvolvimento do integralismo brasileiro em
22

suas mais variadas fases, buscando as múltiplas matrizes discursivas e a circularidade cultural
no campo das apropriações.
Ao verificar as relações existentes entre Portugal e Brasil, analisa-se principalmente a
relação colonial e muito pouco no contexto do século XX. As investigações que envolvem as
relações entre os dois países são inúmeras, com grande parte da produção intensificada no
período colonial, momento de importância para a formação das raízes que envolvem os dois
países. Com o passar dos séculos, mesmo após a Independência do Brasil, em 1822, percebese que não houve rompimento dos laços entre as duas regiões, certamente, ocorreram
integrações, como através da imigração portuguesa, fato de extrema importância para a
formação e desenvolvimento da sociedade brasileira.
A investigação tem como proposta “rever” a relação Brasil-Portugal na visão de Plínio
Salgado e seus congêneres. As relações comumente ignoradas no afã de construção da
especificidade brasileira perpetuam-se nas considerações mútuas que permanecem nas
memórias das antigas relações colônia-metrópole. Plínio Salgado é exemplo disto, uma vez
que, antes mesmo do movimento integralista brasileiro, o contato com a literatura lusitana já
era estabelecido por Salgado e percebe-se que um dos pontos motores dessa relação foi a
aproximação de intensidade que havia entre Brasil e Portugal, não só em aspectos culturais,
mas políticos, uma vez que o processo de implantação da república no Brasil e em Portugal
ocorreu em um mesmo contexto de heterogeneidade contra um tradicionalismo monárquico.
Partindo desse princípio baseado no conceito de cultura política, a investigação propôs
a analise do pensamento evolutivo de Plínio Salgado. O objetivo foi centrado nas produções
do líder integralista e na forma com que foram produzidas em um contexto de influência
lusitana e basicamente católica, preceito que o acompanhou por toda a vida. Para a
organização da pesquisa, buscou-se a leitura de praticamente todas as obras do autor, desde as
primeiras produções na década de 1910, até seus últimos escritos, em 1975. A composição
literária de Plínio Salgado foi intensa e a pesquisa buscou analisar a maior parte das obras que
estivesse dentro dos objetivos propostos. Com a leitura das produções doutrinárias, políticas,
literárias e religiosas, a pesquisa enxergou a necessidade de um aprofundamento, para isso
ressalta-se a cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, transformada em “Meca” para o
pesquisador do integralismo. O município recebeu em 1985, a doação de todos os documentos
pessoais e políticos das mãos da viúva de Plínio Salgado, Carmela Patti Salgado e assim
construiu o Fundo Plínio Salgado, no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro
(APHRC/FPS). Na documentação contida no arquivo, verificaram-se manuscritos inéditos,
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documentos pessoais, materiais do movimento integralista e várias correspondências.
Destaca-se a riqueza documental do arquivo e principalmente a quantidade de fontes para
várias pesquisas acadêmicas. Buscas documentais foram também realizadas no Acervo
Documental AIB/PRP-DELFOS-PUCRS, fundo construído em Porto Alegre e que contém
uma imensa quantidade de documentos sobre a história do integralismo, sendo atualmente
administrado pelo Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.
Uma quantidade significativa de fontes jornalísticas foi utilizada na tese, buscando-se
na Biblioteca Nacional do Brasil, referências a periódicos integralistas e produções da
imprensa brasileira. Para complementação da pesquisa, ocorreu a análise de documentos
depositados na Fundação Casa de Rui Barbosa e no Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), ambas no
Rio de Janeiro. Atualmente há uma série de documentos online o que possibilita uma vasta
pesquisa e nesse caso optou-se por alguns materiais oficiais e acervos particulares.
Com o desenvolvimento do doutorado através das leituras, pesquisas e orientações,
viu-se a necessidade de um aprofundamento que os arquivos brasileiros não permitiam e para
isso buscou-se, nos acervos portugueses, uma possibilidade de entendimento das relações tão
próximas de Plínio Salgado com Portugal. Além de uma leitura especializada existente na
Europa, as investigações ocorreram principalmente na Hemeroteca Municipal de Lisboa e na
Biblioteca Nacional de Portugal; para que, através de uma análise da imprensa portuguesa,
fosse possível compreender o exílio de Plínio Salgado e, para o sucesso da investigação, foi
localizada uma série de jornais portugueses, tanto de Lisboa, quanto do interior do país, que
ainda não haviam sido explorados de forma suficiente em trabalhos acadêmicos no que tange
à estadia do integralista em território lusitano. Em relação ao período do exílio, informações
de extrema importância para a compreensão dos sete anos de Plínio Salgado em Portugal
estão concentradas nos mais variados órgãos da imprensa do país, o que possibilitou um
mapeamento dos anos de exílio.
Um apoio considerável na pesquisa foi encontrado no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (ANTT), especificamente no Arquivo Oliveira Salazar (AOS), Arquivo da
PIDE/DGS, Arquivo do SNI e Arquivo da Legião Portuguesa. O AOS é o mais importante
acervo português sobre o Estado Novo e consiste em todos os documentos públicos e pessoais
do Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar que governou o país
durante trinta e seis anos ininterruptamente, com centralização total de poder. O arquivo
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constituiu peça fundamental para a investigação; pois, através do material preservado por
Salazar, é possível ter uma imagem do Estado Novo e consequentemente das relações e
diálogos com o Brasil no que tange ao conservadorismo brasileiro de Plínio Salgado. Ainda
no ANTT foi realizada uma análise do Arquivo da PIDE/DGS que contém informações sobre
as ações da polícia política do Estado Novo, sendo que o material é também constituído por
documentos da antecessora, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE). No fundo
documental, foi possível identificar ações de Plínio Salgado no exílio, além de elementos que
possuíam ligações com o líder integralista. Pesquisas foram realizadas no Arquivo do
Secretariado Nacional de Informação (SNI) com o objetivo de buscar determinadas ações da
censura no período do exílio pliniano. E por fim, completando o acervo do ANTT, uma
pesquisa inédita foi realizada no acervo ainda não tratado da Legião Portuguesa, milícia
oficial do Estado Novo que tinha o propósito de organizar a moral da Nação e cooperar na sua
defesa contra os inimigos da Pátria. Neste vasto fundo documental, foram localizados alguns
dossiês sobre o líder do integralismo brasileiro, Plínio Salgado e seu secretário particular,
Hermes Malta Lins e Albuquerque, figura importante no exílio.
Ainda em Portugal, investigações foram estabelecidas no Arquivo HistóricoDiplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros em que importantes documentos da
Embaixada de Portugal no Brasil foram analisados. O Arquivo de História Social do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa foi de grande valor na localização de
documentos relativos ao Integralismo Lusitano, assim como o Arquivo Histórico Municipal
da Edilidade Sintrense, especificamente no Espólio Luís de Almeida Braga. Outros espólios
foram consultados, alguns com mais relevância do que outros, entre eles: Alfredo Pimenta,
Rolão Preto, Hipólito Raposo e Pequito Rebelo. Na Fundação António Quadros, foram
consultados os espólios de António Ferro e sua esposa, Fernanda de Castro e do filho António
Quadros. Na Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa, foi identificado o
espólio de António Sardinha e, depositados na Biblioteca Nacional de Portugal, foram
analisados os documentos de João Ameal e Henrique Barrilaro Ruas.
As pesquisas em Portugal apresentam uma relevância especial para a investigação,
principalmente pelas poucas produções acadêmicas até o momento sobre o tema, dessa forma,
ocorreu uma concentração considerável nos trabalhos que foram completados com atividades
no Arquivo RTP (Rádio e Televisão de Portugal), Rádio Renascença, Círculo Eça de Queiroz,
Embaixada da Alemanha em Portugal e no recém-aberto acervo depositado no Patriarcado de
Lisboa que constitui o arquivo pessoal do Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira.
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Como complementação, através de auxílios acadêmicos, alguns documentos de arquivos
italianos foram utilizados na tese.
Há de se ressaltar a importância das bibliotecas portuguesas na investigação; pois,
através de uma referência direcionada, foi possível estabelecer paralelos e comparações
analíticas entre o integralismo de Plínio Salgado e os congêneres lusitanos. Além da
Biblioteca Nacional de Portugal, as pesquisas foram feitas principalmente nas bibliotecas do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; João Paulo II, da Universidade
Católica Portuguesa; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Instituto Universitário
de Lisboa; Faculdade de Letras da Universidade do Porto e na biblioteca da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra. Além de textos em Língua Portuguesa, estudos escritos
em outros idiomas foram usados, dessa forma, optou-se por apresentar na tese o material com
versões para o português, assim como as referências de obras portuguesas e livros brasileiros
escritos antes da reforma ortográfica de 2009. Uma das características dos textos de Plínio
Salgado foi a adoção de um estilo grandiloquente, com algumas palavras em maiúsculas 9, a
tese não utilizou o exagero pliniano para a análise das obras, mantendo a sobriedade,
realizando adaptações para a melhor compreensão textual.
Com base nas pesquisas realizadas no Brasil e em Portugal e na intenção de responder
questionamentos sobre a relação de Plínio Salgado com o conservadorismo português, a tese
foi dividida em três partes. A primeira parte: Formação e desenvolvimento do pensamento de
Plínio Salgado, tem como proposta central analisar a vida de Plínio Salgado e suas produções
até a maturidade para a formação do integralismo brasileiro. O primeiro capítulo, São Bento
do Sapucaí: formação e ambientação intelecto-cultural tem como foco a trajetória de vida do
autor desde a infância até o momento em que vai para São Paulo. Para que o capítulo fosse
desenvolvido, foi usado, como base de pesquisa, o manuscrito História da minha vida,10 além
de vários outros documentos do APHRC/FPS. Com as fontes, analisaram-se as matrizes
discursivas do autor na infância e na juventude, período em que “valores” e hábitos foram
constituídos.
Ao alcançar a fase adulta e migrar para São Paulo, ocorreu a conclusão da primeira
parte da tese com o capítulo São Paulo: momentos de consolidação intelectual e visibilidade
nacional, análise pautada na inserção de Plínio Salgado na intelectualidade paulistana,
culminando com a sua participação na Semana de Arte Moderna de 1922, quando foi líder de
um dos desdobramentos do movimento, o grupo verdeamarelo e o posterior Anta. Com
9

Cf. VASCONCELLOS, 1979, op.cit., p. 31.
SALGADO, Plínio. História da minha vida, 1938 (APHRC/FPS-01.007.001).
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relevância no cenário cultural, iniciou a preparação para a organização do integralismo
brasileiro. Tendo como referência os textos e documentos produzidos pelo autor, buscou-se
compreender a associação estabelecida entre literatura e política que foi o discurso central de
Plínio Salgado em torno do movimento cultural. Percebe-se um autor preocupado com o
autoengrandecimento e possibilidades de visibilidade no contexto intelectual brasileiro. Na
primeira parte buscou-se analisar de forma detalhada a formação e crescimento de Plínio
Salgado, verificando as matrizes, diálogos e consequentemente a preparação para o principal
momento pliniano: o integralismo.
Com a passagem de “gênio literário” para o “gênio político” ocorreu o “surgimento”
de um novo Plínio Salgado com a proposta de inserir a intelectualidade no poder brasileiro e
para isso a tese apresenta a segunda parte: Plínio Salgado: matrizes e interlocuções num
contexto internacional. No primeiro capítulo, Integralismo: relação franco-luso-italiana
buscou-se analisar a ligação estabelecida no sentido de atravessar da literatura para a política
e dessa forma, apontam-se os três objetivos principais deste capítulo: 1º) analisar a relação
teórica entre Action Française e Integralismo Lusitano com o integralismo brasileiro, grupos
que podem ser colocados como foco de inspiração para a idealização da AIB em um contexto
de avanço do catolicismo social; 2º) a verificação da “sedução” que Plínio Salgado passou a
ter pelo fascismo de Mussolini e o estabelecimento de um conceito autoritário; 3º) junção dos
movimentos em busca de uma prática política em torno da AIB através da liderança máxima
de Plínio Salgado. As análises foram feitas com estudos documentais e textuais do autor, além
de uma bibliografia especializada no sentido de compreender o funcionamento das matrizes
que auxiliaram na formação do líder integralista.
Observam-se, com relevância, os aspectos de convergência e divergência entre o
integralismo brasileiro e o lusitano, dessa forma, a pesquisa pautou uma análise comparativa
entre os movimentos no capítulo Integralismos: relações luso-brasileiras. Através dos textos
produzidos nas décadas de 1920 e 1930, em Portugal e no Brasil, além de vários estudos
acadêmicos, buscou-se a organização da relação entre os grupos na intenção de verificar o
foco inspirador de Salgado. Um dos principais elementos de convergência entre os dois
grupos estava na relação com a Igreja Católica e a defesa de uma sociedade cristã, com isso,
optou-se por concluir o capítulo com uma análise do discurso revolucionário de Plínio
Salgado que tinha como foco de ação o espiritualismo. Devido ao intenso componente
católico do discurso pliniano, a pesquisa visou verificar a visão da Igreja Católica sobre a AIB
com base em diversos acervos documentais.
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O último capítulo da segunda parte teve como proposta a análise da mudança
discursiva de Plínio Salgado como consequência das alterações políticas no Brasil. O discurso
revolucionário espiritualista foi sobreposto pelo discurso da legalidade, ou seja, houve uma
transformação da AIB em partido político visando às frustradas eleições presidenciais de 1938
que não ocorreram devido ao golpe de 1937 e a implantação do Estado Novo. Após uma série
de articulações políticas e, principalmente, após o ataque no Palácio da Guanabara, o líder dos
integralistas foi preso em 1939, na Fortaleza de Santa Cruz, e levado posteriormente para
Portugal. Dessa forma, no capítulo A “revolução legal” e o exílio, o objetivo está centrado na
passagem de Plínio para Portugal dando início a uma nova, e até então, desconhecida fase de
sua vida. Para a realização do capítulo, obras, discursos e vários documentos jornalísticos
foram utilizados como base analítica. A presença no exílio pode ser dividida em dois
momentos. O primeiro correspondente ao período de 1939 a 1943. Nessa fase, o exilado
iniciou uma série de organizações políticas, tentativas de articulações golpistas e concluiu a
obra de maior repercussão de sua trajetória, Vida de Jesus. Após o lançamento do livro, Plínio
passou a ter uma presença significativa em Portugal no que tange ao aspecto religioso, dessa
forma, finaliza-se o primeiro momento de Plínio fora do Brasil e assim, a segunda parte da
tese. Para a verificação da chegada do integralista ao exílio e dos primeiros anos vividos, a
pesquisa teve como base um diálogo documental dos acervos existentes no Brasil e em
Portugal. Assim, desconstrói-se uma imagem até então sustentada na historiografia, de que
Plínio não teve uma vida política antes de 1943, sendo que, na sua chegada, em 07 de julho de
1939, no cais de Alcântara, em Lisboa articulações e uma habilidade já podia ser notada.
A terceira e última parte da tese, Plínio Salgado em Portugal: uma trajetória lusobrasileira, tem início com a efetivação pública de Plínio em Portugal (1943 a 1946). Foi o
período mais fértil da vida intelectual do autor. Com inúmeras conferências pelo país,
publicações e aparições para a sociedade, passou a ser uma referência no catolicismo lusitano.
Adquiriu respeito, credibilidade e admiração da sociedade portuguesa que passou a adorá-lo
como um profeta. O propósito está na analise e nas inspirações alcançadas em Portugal, além
da necessidade de reordenar o seu discurso no período de guerra. A última etapa foi dividida
em três capítulos. Na primeira análise, Portugal: necessidade de um novo discurso, buscou-se
verificar quem foi o Plínio de Portugal, um golpista de ações fascistas ou um profeta? Após
Vida de Jesus, a imagem religiosa foi ressaltada e a presença do autor foi notada por
intelectuais, políticos e pela sociedade em geral, uma vez que a obra foi um sucesso de vendas
e circulação. Como consequência, Plínio passou a ser requisitado em todo o país para proferir
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conferências de cunho religioso e nacionalista, sendo esse caminho, em Portugal, analisado no
capítulo Portugal trajetória: conferencista e escritor luso-brasileiro. O integralista evitava
falar publicamente sobre a política brasileira ou portuguesa, deixando essas ações para a
clandestinidade. Nos microfones das rádios, nos grandes teatros e salões do país ou em
diversos artigos e entrevistas publicadas nos jornais do país, palavras cristãs foram exaltadas
com um preceito político, pois os alvos de ataque das reflexões plinianas eram os inimigos já
conhecidos no tempo de AIB: o materialismo e o liberalismo. E após a Segunda Guerra
Mundial, a novidade do discurso: o fascismo.
Com atuação marcante e efetiva, passou a se denominar com luso-brasileiro que era
nada mais que um reflexo da habilidade pliniana no sentido de alcançar apoio e aclamação.
Para a realização dos dois primeiros capítulos da última parte, dezenas de periódicos
portugueses foram analisados, entre eles os lisboetas: A Nação; A voz; Acção; Aléo; Diário da
Manhã; Diário de Lisboa; Diário de Notícias; Diário Popular; Lanterna: órgão antifascista;; Novidades; O Jornal do Comércio e das Colónias; O século; O Trabalhador;
República e Vitória. Do interior do país: A Defesa; A Guarda; Beira Vouga; Boa Nova;
Comércio do Porto; Correio da Estremadura; Correio de Coimbra; Correio do Minho;
Correio do Sul; Correio dos Açores; Diário de Alentejo; Diário de Coimbra; Diário do
Minho; Diário do Porto; Diário dos Açores; Estudos: revista de cultura e formação católica;
Jornal da Beira; Jornal de Notícias; Notícias de Viana; O Almonda; O Comércio do Porto;
Povo Algarvio e O Primeiro de Janeiro. Ao lado dos jornais, foram utilizados diversos
documentos arquivísticos e principalmente as obras escritas por Plínio Salgado em Portugal.
Dessa forma pretendeu-se analisar o máximo possível da permanência do integralista no
exílio, para trazer ao público acadêmico informações sobre esse momento e especialmente
verificar a importância de Portugal no sentido político do autor através da reorientação
doutrinária no retorno ao Brasil.
Em 1946, regressou ao Brasil, no entanto trouxe a cultura portuguesa como
continuidade de inspiração. Como discurso político, passou a ser um defensor da democracia
cristã, reflexo do momento e da habilidade de Plínio. O integralista passou a defender com
veemência uma proposta democrática no novo ambiente que o Brasil vivia após o Estado
Novo getulista; no entanto, a antidemocracia foi a base desse novo pensamento construído em
Portugal através do modelo de sucesso que possuía no poder de António de Oliveira Salazar,
um ditador que sobreviveu à queda do autoritarismo europeu e que não estava caracterizado
no rol do fascismo continental. Essa análise foi realizada no capítulo Retorno ao Brasil: um
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“Plínio Salazar?” Com uma proposta nacionalista e basicamente católica, Salazar inspirou
Plínio que passou a defender os interesses lusitanos no Brasil, inclusive em relação às
particularidades do país, como nas guerras coloniais. O integralismo do pós-guerra no PRP
buscou a criação de uma política democrata cristã inspirada na mensagem natalina do Papa
Pio XII que discursou contra o fascismo e o comunismo; passando, assim, a defender uma
organização basicamente espiritual para a sociedade. No capítulo final, a análise foi pautada
nas relações de Plínio Salgado com os conservadores portugueses, inclusive no período
ditatorial militar, quando o PRP foi extinto e o integralista entrou nas fileiras da Aliança
Renovadora Nacional (ARENA), para continuar sua política nacionalista com ações lusitanas,
proposta que seguiu até o ano de sua morte, em 1975.
Plínio Salgado tem uma importância significativa para a História Política do século
XX, não só para o Brasil, pois suas ações e os diálogos estabelecidos com grupos lusitanos
são fundamentais para a compreensão da política dos dois países. A proposta não consiste em
uma análise biográfica, a tese lança um olhar profundo sobre o pensamento político de Plínio
Salgado, em um traçado ainda não trilhado, com o objetivo de compreender o pensamento
evolutivo do integralista e a importância de Portugal, no decorrer de sua trajetória, tendo
como fundamentação central a hábil produção do autor e suas articulações políticas.
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PARTE I
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO DE PLÍNIO SALGADO
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CAPÍTULO I – SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: FORMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO
INTELECTO-CULTURAL

O objetivo deste capítulo é ter como foco a trajetória de vida de Plínio Salgado, com
prioridade para a infância, vivida na cidade de São Bento do Sapucaí, no interior de São
Paulo. Busca-se a verificação das matrizes discursivas do autor. Através do acervo
documental, o estudo destaca os hábitos familiares responsáveis pela elaboração da trajetória
de vida do líder integralista. A pretensão é compreender a gênese e o desenvolvimento da sua
formação e intelectualidade até o início da fase adulta, através da criação e da transmissão de
“valores” que são vistas como questões fundamentais para o entendimento de determinadas
atitudes dele no decorrer da vida política e intelectual.11
Desde pequeno, foi fortemente influenciado pela presença de uma doutrina cristã e
autoritária. De ancestralidade espanhola, a família do pai, coronel Francisco das Chagas
Esteves Salgado; e da mãe, Senhora Anna Francisca Rennó Cortez são vistas em tom
memorialísticos como “modelos de honradez e de virtudes cristãs e cívicas”.12 A imagem de
defensor dos valores do cristianismo, sempre foi a marca central em torno de Plínio Salgado,
algo feito por ele próprio e pelos seguidores da doutrina, como a passagem citada em que o
biógrafo da década de 50, buscou na genealogia explicações, fazendo com que os militantes
enxergassem que o discurso de Plínio Salgado seria na verdade uma espécie de missão
recebida por Deus.
O líder integralista utilizou o discurso do messianismo de forma constante e evidente
durante toda a vida política. Em 1931, ao analisar o “brasileiro”, afirmou que a sociedade: “é
ainda um povo criança, que espera pelo seu Messias, como um menino confia na guarda e na
proteção de um adulto [...] messianismo fundado na realidade”.13 Por mais que negasse a
imagem de Messias, como no artigo publicado no periódico oficial da Ação Integralista

11

O objetivo da investigação é desenvolver uma análise da trajetória intelectual associada à vida de Plínio
Salgado, no entanto, a pesquisa utiliza determinados documentos de cunho biográfico (apesar de não ser o objeto
de trabalho), dessa forma, faz-se necessário definir para melhor compreender o estudo, pois como aponta Vavy
Pacheco Borges: “é importante pensar na relação do historiador brasileiro com a biografia” BORGES, Vavy
Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. São Paulo:
Contexto, 2006. p. 212. A biografia possui importâncias múltiplas, inclusive quando o foco não é o estudo
biográfico, pois “a própria vida do biografado fornecerá pistas para outras fontes, como sua produção no campo
da arte, da indústria, da política, da ciência etc.” BORGES, op.cit., p. 214. Corroborada por tais definições, a
investigação tem desenvolvimento.
12
ALBUQUERQUE, Carlos de Faria. Plínio Salgado: resumo biográfico. Salvador: Gazeta dos Municípios,
1951. p. 9. O biógrafo de Plínio Salgado era um correligionário do Partido de Representação Popular.
13
SALGADO, Plínio. O Povo - Creança. In: ______. Despertemos a Nação... op. cit., p. 136.
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Brasileira (AIB), A Offensiva,14 em 25 de maio de 1935; a imagem do sebastianismo15 sempre
esteve presente em todo o pensamento político do autor. Ao analisar os romances O esperado
de 1931 e A voz do oeste: romance-poema da época das Bandeiras, lançado em 1934, que
tem como mote central o sebastianismo, afirmou:

Acusam os soldados do sigma de fanáticos, de messiânicos. [...] em cujas páginas
examino o fenômeno do messianismo no Brasil, vertido para a sua forma política,
apontando-me como um estimulador de sebastianismos, quando toda a minha
intenção, tanto naquele livro, como em A voz do Oeste, foi estudar uma realidade
brasileira e levá-la em consideração para o aproveitamento de forças que devem ser
traduzidas em ação, num sentido de realismo social e política objetiva. O
integralismo é, exatamente, o contrário do messianismo político. [...] No discurso
que pronunciei encerrando o Congresso de Petrópolis, frisei este ponto, transmitindo
uma ordem rigorosa às Províncias; este movimento é de ideias claras, nítidas,
precisas, não de fanatismo em torno de minha pessoa. Determinei que os
integralistas pensassem menos em mim e mais em nossa doutrina. 16

Mas não foi isso o que ocorreu, a imagem de salvacionista e a idolatria constante em
torno da sua própria imagem foi um artifício utilizado com frequência pelo autor; basta
observar o relato sobre uma visita que fez a Curitiba. No ato da despedida, afirmou:
Os ‘camisas-verdes’ estão tristes. Fala um universitário de Curitiba, o Lins, que em
palavras emocionadas diz a despedida. Respondo: ‘Quando tiverem saudades do
Chefe, basta olhar para um camisa-verde, porque onde está um companheiro vosso
está o espírito do vosso Chefe’. Então o orador de Ponta Grossa começa a falar. Não
consegue. De seus olhos correram lágrimas. Sua voz treme. O trem vai partir. Todos
da Bandeira estão abalados, os olhos úmidos. A banda rompe uma marcha, clara,
entusiástica. Todos erguem os braços.17

A exaltação era contínua e evidente, como na passagem acima; mas, ao mesmo tempo
em que acontecia a idolatraria e o constante fomento do líder em torno dela, ocorria a
negação, como em 1934, quando afirmou em artigo publicado em A Offensiva de 09 de
agosto: Elogio da Ausência: aos bacharelandos de Jaboticabal, a necessidade de ir contra a
adoração pessoal:

14

As informações referentes aos artigos publicados no jornal A Offensiva foram consultadas na catalogação
inserida em: SIMÕES, Renata Duarte. A educação do corpo no jornal A Offensiva (1932-1938). 2009. 185f.
Tese (Doutorado em História da Educação e Historiografia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
15
Movimento místico português que ocorreu no século XVI, após a morte do rei D. Sebastião em 1578. Segundo
Miguel Esteves Cardoso: “correspondia a uma imagem gloriosamente épica” e traduz basicamente em um
messianismo. CARDOSO, Miguel Esteves. Misticismo e ideologia no contexto cultural português: a saudade, o
sebastianismo e o integralismo lusitano. Análise Social, Lisboa, n. 72-73-74, p. 1399-1408, 1982. p. 1403.
16
SALGADO, Plínio. Messianismos. In: ______. A doutrina do Sigma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1935.
p. 67-69.
17
Idem. Na região das Araucárias. In: ______. Cartas aos camisas verdes. Rio de Janeiro: José Olympio, 1935.
p. 84.
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Todos esses erros provêm de uma só enfermidade nacional: a adoração dos homens,
dos manipansos, dos budas, dos tabus, dos medalhões, dos caudilhos, dos chefes de
clã. Vós tendes uma coisa superior: - uma ideia. Tendes uma superioridade: - o
vosso pensamento político. [...] Não sois contemporâneos do Brasil de Hoje, sois os
contemporâneos do Futuro. Minha presença convosco será perene. 18

Tais elementos não foram reservados somente a ele, vários outros líderes políticos
utilizaram deste artifício para promover explicações de suas atitudes na política, mas sempre
tendo a preocupação de não transparecer para a sociedade tal imagem. Ao mesmo tempo em
que tal definição era feita, verifica-se, em um documento destinado aos plinianos19 do
movimento, a afirmação em tom salvacionista: “– Quem fez o Brasil despertar e os brasileiros
se unirem? – Plínio Salgado, à frente de seus camisas-verdes. O Chefe Nacional quer um
Brasil para o povo brasileiro e não para os políticos e os capitalistas internacionais”. 20 A
definição em torno do messianismo, de um discurso baseado na palavra divina é algo bem
nítido, com a gênese comportamental em São Bento do Sapucaí, em torno do discurso
educacional dos pais.
Os gestos comportamentais devem ser analisados pelo historiador, não delimitando as
ideias ou discursos à prática analítica.21 As representações não são apenas reflexos
verdadeiros ou falsos da realidade, mas entidades que vão construindo as próprias divisões do
mundo social.22 Vê-se como elemento de necessidade a compreensão do modo de vida e do
universo familiar de Plínio Salgado para a análise da estruturação de sua trajetória.
Em torno de uma caracterização da história, antes de saber o que diz uma sociedade, é
preciso saber o seu funcionamento.23 A pesquisa tem como pretensão seguir tais
fundamentações no sentido da afirmação de que a história é uma escritura desdobrada em três
elementos: “convocar o passado, que já não está num discurso no presente; mostrar as

18

SALGADO, Plínio. Elogio da Ausência: aos bacharelandos de Jaboticabal. In: ______. Cartas aos... op.cit., p.
15.
19
Os componentes da Juventude Integralista, constituindo a tropa, sob a designação genérica de plinianos,
pertenciam as seguintes categorias: a) – 1ª categoria – Infantis – compreendendo as crianças de 4 a 6 anos; b) –
2ª categoria – Lobinhos – compreendendo as crianças de 7 a 9 anos; c) - 3ª categoria – Vanguardeiros –
compreendendo as crianças de 10 a 12 anos; d) - 4ª categoria – Pioneiros – compreendendo os jovens de 13 a 15
anos. SALGADO, Plínio. Regulamento do Departamento da Juventude Integralista (APHRC/FPS). Documento
datilografado e assinado pelo Plínio Salgado e Irene de Freitas Henriques (secretaria nacional) em 10 ago. 1936.
Todos os documentos do movimento integralista recebiam assinatura do Chefe perpétuo da AIB, Plínio Salgado,
dessa forma, a investigação optou por nomear os documentos utilizados na pesquisa ao líder, uma vez que,
através dos originais encontrados no Fundo Plínio Salgado no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro
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competências do historiador, dono das fontes; convencer o leitor”.24 Obviamente, a pesquisa
não tem a pretensão de convencimento no sentido de persuasão; mas sim na criação de uma
análise interpretativa válida para o entendimento do pensamento político de Plínio Salgado.
A pretensão não é exaltar a imagem de Plínio Salgado, como também não é de
condenar. A elevação da figura do líder é feita constantemente pelos remanescentes do
integralismo, além de ex-militantes que cultuam de forma irracional a imagem do rotulado
“Chefe” que o enxergam como um homem à frente do seu tempo e com uma sabedoria única
e exemplar. Exemplo claro é a existência da Casa de Plínio Salgado, localizada em São Paulo,
cujo objetivo é manter viva a memória e o pensamento político do autor. Ela é vista como um
privilegiado espaço de “memória” do movimento integralista.25
Além da exaltação plena e irracional dos militantes, há pesquisas que têm como
pretensão promover uma condenação do movimento integralista e do pensamento de Plínio
Salgado, ridicularizando de forma irracional e não científica o grupo político, deixando de
lado o Homo academicus26 sobrepondo a este o homem apaixonado. O propósito de promover
um levantamento da memória do chefe integralista tem, como ponto de partida, a necessidade
de compreendê-la como um componente de análise histórica, elemento que será identificado a
seguir.
Nos textos que redigia, Plínio Salgado evitava utilizar a primeira pessoa e sempre teve
como preocupação tirar a imagem de salvador, apesar de deixar subentendido ser ele o Chefe
a que todos deveriam obediência. Em relato acerca do movimento integralista em Santa
Catarina, o autor afirmou que: “diante de 3.000 camisas-verdes, o chefe municipal de Jaraguá,
em S. Catarina, exclamou, enquanto todos choravam: Chefe, se acabarem com o integralismo,
nós não teremos mais gosto de viver!”27 A imagem de chefe único, o messias e soberano que
foi uma marca constante ao longo de toda a existência do integralismo (imagem que ainda
permanece no integralismo do século XXI), recebe nesta tese um tratamento de destaque,
fazendo-se presente em diversos momentos.
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O autor pouco escrevia sobre a sua família e o seu cotidiano; mas, quando fazia, era de
forma superficial ou sem detalhes. No entanto, no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro,28
no Fundo Plínio Salgado, foi localizado um manuscrito do autor com mais de cem páginas
intitulado: Histórias da minha vida.29 O documento, com datação final de 1938, que foi, em
parte datilografado e, parte, manuscrito, é claro ao afirmar, através de uma anotação feita na
primeira página pelo próprio autor, que o material não seria publicado por se tratar de
informações íntimas. O material não foi transformado em livro,30 assim, não teve revisão, por
isso algumas falhas de organização são percebidas. Em alguns momentos, ele fala em
primeira pessoa e, em outros momentos, em terceira. Apenas um trecho que representa uma
pequena parcela do material foi publicado pelo autor, em 1936 em uma Obra coletiva da
Edição da Revista Panorama, periódico oficial da AIB no item: Dados biographicos de
Plínio Salgado.31
No documento Histórias da minha vida, vê-se um discurso criado pelo próprio autor
que, em tom memorialístico,32 buscou o desenvolvimento da imagem de um herói detentor de
uma sabedoria única e superior, apontando momentos e passagens da vida que são
caracterizados como essenciais para a criação de uma liderança política e cristã.33
Em 2001, foi publicada pela editora GRD34 uma biografia de Plínio Salgado, escrita
pela única filha, Maria Amélia Salgado Loureiro.35 No entanto, o objetivo das reflexões
28
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Paulista – Escrito na Fazenda Palmeira, em Taquaritinga, em 2 de agosto de 1934. In: ______. Cartas aos...
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Idem. História da... op. cit.
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propostas não tem como meta exaltar ou cultuar a imagem de qualquer pessoa. Realiza um
estudo crítico, reflexivo e analítico sobre a cultura política em torno da intelectualidade 36 de
Plínio Salgado, uma vez que muitas das representações, vindas em um momento seguinte de
sua vida, tiveram como nascedouro a infância. Essa questão não é mérito de Plínio Salgado;
mas, ao analisar o comportamento de qualquer criança, é possível identificar determinadas
explicações e raciocínios da vida adulta, já que ações e pensamento são vistos e consolidados
através da vida privada familiar. Muitos dos relatos aqui desenvolvidos foram oriundos da
memória do líder integralista e por essa maneira, optou-se em não utilizar como base analítica
a obra biográfica escrita pela filha, principalmente por identificar que as relações de
sociabilidade e gênero são captadas no relato. 37
A não utilização da obra não representa o fato de achá-la desnecessária ao meio
acadêmico no sentido de compreensão de um momento em tom memorialístico.38 A pretensão
De uma família que não era integralista, o menino pediu à sua mãe que lhe fizesse o uniforme verde. Assim,
tornou-se pliniano de primeira hora.” CARNEIRO, Márcia Regina da Silva Ramos. “De pé eternamente”
respostas a pergunta: o que e ser integralista? In: VISCARDI, Cláudia; GONÇALVES, Leandro Pereira;
CHRISTOFOLETTI, Rodrigo (Org.). Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisadores do Integralismo e III
Simpósio do LAHPS, Ideias e Experiências Autoritárias no Brasil Contemporâneo. Juiz de Fora: LAHPS
Publicações, 2010. p. 241.
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da biografia não é a identificação de um resgate analítico histórico de base científica, portanto
não há como exigir tais pretensões: “acima de tudo, indica que conceitos ‘fora de moda’,
como distanciamento mínimo do objeto e trato documental, continuam vitais para a atividade
do historiador”.39 Como é afirmado, para os historiadores o distanciamento é mais que uma
necessidade, uma vitalidade.40
Dessa forma, dado que a pesquisa tem como propósito desenvolver elementos sobre as
matrizes discursivas do pensamento de Plínio Salgado, ainda que valorizando a questão da
memória na função de promoção da análise histórica e ciente de que grande parte dos relatos
da biografia foi escrita pelo próprio Plínio Salgado, em vida, optou-se em não utilizar o tom
memorialístico da filha e principalmente do editor – Gumercindo Rocha Dorea – ex-militante
integralista e o responsável pela revisão final. Logo, o discurso do cotidiano e familiar foi
contemplado analiticamente com base em relatos e escritos do próprio autor, uma vez que
esse é o objetivo da investigação.
Entende-se que a memória configurada na representação da cultura política, no sentido
de compreensão de um estágio de formação, é válida; principalmente no sentido em que sua
construção é criada através da absorção, reprodução e interpretação. Ao verificar esse tempo
relativo à vida privada, verifica-se o tempo de absorção de valores e apropriação de ideias,
que serão reproduzidos posteriormente e acrescidos de novos tempos posteriores. É preciso
deixar explícito que, ao falar de cultura política, conceitua-se como um:

Conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhado por
determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras
comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos
direcionados ao futuro [...] Dessa maneira, com base em enfoque de sentido amplo,
representações configuram um conjunto que inclui ideologia, linguagem, memória,
imaginário e iconografia, e mobilizam, portanto, mitos, símbolos, discursos,
vocabulários e uma rica cultura visual (cartazes, emblemas, caricaturas, cinema,
fotografia, bandeiras etc).41

Vê-se a memória como uma representação da cultura política de Plínio Salgado sobre
a infância. O conhecimento e a produção dos historiadores podem ser classificados como uma
das modalidades de relação social com o passado. A memória também confere uma presença
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ao que passou; sendo, em alguns momentos, mais poderosa do que as estabelecidas pelos
livros históricos.42
Há diversos elementos de convergências e divergências entre história e memória, e o
discurso histórico encontra na memória uma espécie de certificação imediata e evidente da
referência ao objeto de estudo, portanto verifica-se uma possibilidade relacional entre história
e memória.43 Partindo dessas reflexões, a proposta investigativa tem como objetivo analisar
elementos temporais da vida cotidiana de Plínio Salgado, inseridas nas memórias no sentido
de entendimento da história. Há uma importância de verificação do tempo como elemento de
entendimento social.44 Para promover uma evolução teórica da pesquisa, foram levantados
“vários tempos.” Deixa-se claro que a contagem temporal nem sempre ocorre através da
cronologia. É possível realizar uma sistematização do tempo através de momentos cotidianos
e é justamente, partindo desse pressuposto, que o estudo propõe o desenvolvimento do
primeiro tempo de Plínio Salgado, da memória infantil e familiar.
Os intelectuais devem ser pensados “como criadores e mediadores culturais e como
atores do político, relativamente engajados na vida da cidade e/ou nos locais de produção e
divulgação de conhecimento e promoção de debates”.45 Com isso, o estudo sobre a formação
intelectual de Plínio Salgado deve estar sempre acompanhado da sociologia, da história e da
antropologia, pois são ferramentas básicas para entender o objeto em questão, uma vez que
são as principais ciências de compreensão social.
Para o desenvolvimento e reflexão do pensamento político e intelectual de Plínio
Salgado, recorre-se ao conceito de cultura política que “permite adaptar-se à complexidade
dos comportamentos humanos”.46 No decorrer da investigação, as ambiguidades do
pensamento pliniano serão notadas, daí a importância do conceito, pois a “leitura do político
através da cultura só tem evidentemente interesse se oferecer a possibilidade de melhor fazer
compreender a natureza e o alcance dos fenômenos a que se propõe explicar”.47 A utilidade da
cultura política está na compreensão e motivação “que levam o homem a adotar este ou
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aquele comportamento político”.48 Dessa forma, as evoluções e transições do pensar de Plínio
Salgado serão observadas com maior propriedade.
Esta reflexão sobre o pensamento de Plínio Salgado tem como propósito desenvolver
questões que servirão de base para a compressão da origem do tempo da formação política do
autor como também a necessidade da valorização cristã e espiritual, no interior da sociedade
brasileira, estando presente no tempo de criação literária e catequizadora, base genealógica
para o desenvolvimento da AIB através do discurso cristão oriundo do seio familiar. Em
documento de 1937, afirmou:

Para mim, no mais íntimo refolho de meu coração, e no recôndito mais misterioso de
minha alma, o Estado Integral transcende das formas políticas e do próprio
pensamento filosófico. Porque o Estado Integral essencialmente, é para mim o
Estado que vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo, e vai para Cristo. 49

Após o período pós-infância (pós-São Bento do Sapucaí), verifica-se que as obras do
Plínio Salgado tinham um objetivo claro: influenciar, em torno do pensamento nacionalista
cristão, a sociedade brasileira para lutar pelo movimento integralista e suas ideias
conservadoras de cunho radical.50

1.1 RELAÇÕES FAMILIARES: GÊNESE INTELECTUAL E MORAL

Filho de um coronel e de uma professora, Plínio Salgado nasceu na cidade do interior
de São Paulo, São Bento do Sapucaí.51 A cidade e o pai eram enxergados pelo autor como:
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Um município onde não havia oposição, dado o poder e fascinação da figura do
chefe. Profundamente nacionalista, costumava reunir os filhos à noite, narrando-lhes
as façanhas de Osório, de Caxias, os episódios das vidas dos grandes estadistas do
Império. A mãe de Plínio Salgado era professora e estimulava os filhos a lutar por
Deus e pela Pátria, sendo ela própria que os ensinou a ler e lhes deu as primeiras
lições de História, Geografia, Aritmética e Francês. 52

Neste trecho da história de vida do autor, vários elementos podem ser detectados como
sendo pertencentes à doutrina de Plínio Salgado, pois mostra a fascinação pelo poder do
chefe, justamente o em que ele se transformou com a fundação da AIB, o Chefe supremo e
absoluto.53 Plínio Salgado se transformou em um líder com a seguinte caracterização:

A organização integralista, inspirando-se nos modelos fascistas, é dirigida por um
Chefe Nacional. Os estatutos lhe atribuem a direção total e indivisível do
movimento, tornando seu poder centralizado, total e permanente. [...] A fidelidade
ao Chefe é o corolário de seu poder ilimitado. [...] A valorização da fidelidade ao
Chefe teve como consequência o culto da sua personalidade. Além de dispor de um
poder legal vinculando seus adeptos por um juramento de fidelidade, Salgado
possuía, com suas qualidades de orador, o carisma pessoal do chefe fascista.54

Com um teor de patriotismo e nacionalismo, Salgado identificou o pai de forma
idêntica em relação à imagem que criou em torno da sua pessoa, no decorrer do século XX.
Em 1936, lançou um livreto: Homenagem a Caxias e ao Exército do Brasil com o objetivo
único de exaltar a imagem de Luís Alves de Lima e Silva, aquele que, em 1962, transformouse em patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. Plínio Salgado trouxe dos relatos de
infância, Caxias ao lado do Marechal Floriano Peixoto que era referência para o coronel
Francisco das Chagas Esteves Salgado e serviu de parâmetros ao filho no desenvolvimento de
sua principal criação, o integralismo: “A lição de Floriano Peixoto está viva e presente no
coração dos integralistas [...] e ensinou aos brasileiros, pela voz do Marechal de Ferro, o
segredo da honra dos povos e do prestígio das nacionalidades”.55 Tamanha inspiração e
referência influenciaram o pensamento de Salgado ao ponto de sugerir, em seus escritos,
poder chegar a atos de extremada violência como a praticada pelo Marechal de Ferro nas
ações presidenciais no fim do século XIX:
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‘A bala!’ Essas palavras de Floriano Peixoto nos ensinaram que os brasileiros, na
defesa de sua honra, não devem temer e, muito menos, colocar os interesses de
outras nações acima dos de sua Pátria. A lição de Floriano Peixoto é digna de ser
imitada por todos nós. Sempre que alguém pretender ameaçar os brasileiros, nosso
dever é repetir as palavras de Floriano, dizendo: ‘receberemos à bala os invasores!’56

Inserida em uma sociedade autoritária do final do século XIX, a família pertencia a
uma elite cultural com importância social e política na região. Ao lado de um típico discurso
autoritário do pai e da educação concedida pela mãe, demonstrava com clareza e visibilidade
que a presença do lema integralista estava já na infância, pois Deus, pátria e família foram os
sustentáculos do movimento de extrema-direita do século XX no Brasil, que também esteve
presente em outros movimentos políticos como no salazarismo: Deus, pátria, autoridade e
família (ver capítulo 8).
Criado em uma típica família patriarcal do interior brasileiro, os primeiros anos de
vida de Plínio Salgado são vistos como essenciais para a compreensão das matrizes
discursivas do pensamento pliniano. O seguinte trecho faz parte de um anexo do documento
citado em que Plínio Salgado criou uma espécie de diálogo-entrevista realizado consigo
mesmo:

- E seus avós? - do lado paterno, o português de Viseu, Manuel Esteves da Costa e
D. Mariana Salgado Cerqueira Cezar. Estudante na Universidade de Coimbra,
Manuel Esteves veio para o Brasil por motivos políticos, pois era partidário de D.
Miguel contra D. Pedro.57 Quanto a Mariana, ligava-se a uma família, pelo ramo
Salgado, vinda para o Brasil no século XVIII e pelo lado Cerqueira/Cezar se entrosa
na linhagem dos Bandeirantes, oriundos do casamento da princesa Terebê, filha do
cacique Tibiriçá, no século XVI. Do lado materno, Plínio descende de Antonio Leite
Cortez, de origem espanhola e cujos membros da família foram varões notáveis no
Vale do Paraíba; era amigo das letras latinas e político do Partido Conservador, na
Monarquia. Sua avó, deste ramo era D. Mariode Sofia Renow, filha do médico
alemão Johan Renow, capitão da cavalaria de Baden e nascido na Prússia e parece
ter vindo para o Brasil em 1826, por motivos políticos, era rico, pois clinicava de
graça. Em Curitiba conheceu D. Ana Joaquina Ferreira, filha do Governador, com
quem se casou e o casal veio para o Sul de Minas, a cavalo, formar fazendas de café,
deixando centenas de descendentes, pois a família Renow, que abrasileirou o nome
para Rennó, é das mais numerosas naquela região. 58

Plínio Salgado buscou, na trajetória política e intelectual, elementos contidos na sua
origem, valorizando a árvore genealógica de sua família formada por portugueses e
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bandeirantes, marcas de destaque na produção literária e política do autor;59 e indígenas, que
passaram a ser um dos principais símbolos da política pliniana; pois, foi no tupi-guarani, que
buscou o grito: Anauê! para simbolizar o movimento integralista na década de 1930. 60 Por
coincidência ou não, no exílio em Portugal, no ano de 1940, buscou a região dos avós
paternos, Viseu,61 para se tratar de uma hemoptise na cidade de Mangualde. Havia uma
verdadeira adoração pelos pais que eram enxergados como espelho, ou seja, referenciais a
serem seguidos.
O autor preconiza uma superioridade ao pai, como algo exacerbado, já que a
antecipação promovida pelo coronel Salgado em relação à abolição da escravidão62 pretendeu
demonstrar a importância que conferia ao pai na História do Brasil:

Três meses antes do decreto da Princesa Isabel, extinguindo a escravidão no Brasil,
o presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, Francisco das Chagas
Esteves Salgado, coadjuvado por uma comissão de pessoas gradas do município,
convocou todos os fazendeiros do mesmo município, para que em ato solene,
assinasse cartas de alforria de seus escravos. 63

No jornal Diário Paulista64 há uma reportagem, do dia 21 de março de 1888, sobre o
feito idealizado pelo coronel Francisco Salgado:

Março 13 de 1888. Raiou enfim para nós aurora da liberdade! O dia 11 de março de
1888 deve ficar indelevelmente gravado na memória de todos os sambentistas, pois
nesta data comemorável foi proclamado livre o nosso município. Quando
completava-se justamente um mês que na Penha do Rio do Peixe dera-se o
assassinato de Joaquim Firmino o mártir da liberdade, eis que, como para levantar
um protesto contra tão bárbaro acontecimento, ergue-se o município de S. Bento e
tira de sobre si a ignomínia da escravidão! [...] no dia 8 do corrente os Srs. Dr. João
da Silva Meirelles, tenente Francisco Esteves e o alferes José Maria Gomes Leite,
tomaram a iniciativa de por circulares dirigirem-se aos lavradores convocando-os
59
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para uma reunião no dia 11 e que tinha por fim tratar-se da libertação imediata e
total do município. [...] De fato, ao arvorecer daquele dia, já a cidade tinha um
aspecto todo festivo: de todos os lados subiam foguetes aos ares; na frente do Paço
Municipal tremulava o rico pavilhão auriverde; as ruas simetricamente ornadas de
arbustos e flores; por sobre as cabeças da descomunal multidão, agitavam-se as
bandeiras de diversas nações, e, o rumorejar do povo pelas ruas atestava o
entusiasmo de que se achava possuída a nossa população. Em todos os semblantes
notava-se uma indizível alegria e era geral a ansiedade com que se esperava pelo
começo da festa de redenção de nossos irmãos escravizados.65

Nota-se que o pai de Plínio Salgado era relativamente importante no cenário político
local. Percebe-se a influência que o pai exerceu sobre filho, apesar do pouco tempo de
convívio, uma vez que o coronel faleceu quando Plínio tinha 16 anos. Contudo, o convívio
nesses anos foi o suficiente para criar em Salgado uma imagem de liderança e força. No artigo
citado Abolição da escravatura, o autor afirma:

O êxito de meu pai foi total. Sem exceção, todos os fazendeiros libertaram seus
escravos. [...] Foi só três meses depois que a Princesa Isabel assinou o famoso
decreto da libertação dos escravos. Em São Bento do Sapucaí já não havia
necessidade da medida governamental. 66

Não se tem a pretensão de realizar análises sobre o processo escravocrata ou
abolicionista no Brasil, muito menos em relação ao interior de São Paulo; mas, sim,
identificar Francisco Salgado, que também assumia a função de farmacêutico da região,
representando, desde jovem, uma liderança. O pai de Plínio era responsável pela saúde e tinha
uma dupla função entre a cura e a política no interior, típica referência nas pequenas cidades,
assim como o filho, que, em pouco tempo de vida e estudo, mostrou possuir uma forma
perspicaz de análise dos fatos. Plínio seguiu de forma clara e absoluta o trajeto político do pai
aliado à intelectualidade da mãe.
Com o objetivo de construir a sua própria memória, partindo da reflexão do autor, é
possível identificar elementos que influenciaram67 Plínio Salgado. Nos escritos realizou uma
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análise da cidade natal e buscou reflexões bem íntimas e particulares da infância. Através dos
textos, pode-se verificar com veemência o reflexo e influência que o garoto Plínio buscou no
pai, que era um homem daquela geração, ou seja, não haveria excepcionalidade ou mesmo
heroísmo no coronel; mas, no memorialismo pliniano, a tônica de idolatria era a marca
central:

Quando principiei a tomar conhecimento da vida, reconhecendo as pessoas e as
coisas que tinha em redor, meu pai era um homem de barbas pretas, vestindo sempre
de preto, com camisa branca, punhos e colarinhos de goma rebrilhantes, um relógio
cujo tique-taque eu gostava de escutar, o qual estava preso a uma corrente de ouro
que pensa do colete preto. Era um homem de mediana estatura. Quando saia à rua,
levava sempre uma bengala negra de castão de prata. Quando lia, punha um pincenez. Eu notava que ia muita gente a nossa casa e que todos tratavam meu pai com
imenso respeito, parecendo-me que ele mandava naquelas pessoas. [...] Eu não
compreendia bem tudo aquilo, mas tirava a conclusão de que meu pai deveria ser
uma espécie de centro de mundo, tudo se movimentando em razão dele. Reparei que
o chamavam de coronel. [...] Era chefe político da localidade. Era um dos senhores
feudais que caracterizaram a vida social brasileira, de intenso municipalismo,
através do II Império e dos primeiros tempos da República. 68

Percebe-se que a impressão de Plínio Salgado, ainda na infância, colocava o pai em
uma espécie de pedestal e superioridade, posição que almejava conquistar. Neste momento, o
autor mostrou uma entre várias ambiguidades que serão analisadas ao longo da tese. No final
da citação anterior, ressalta que o chefe político, ou seja, o coronel é a característica central
dos primeiros anos da República, e na sequência do texto afirma:

A palavra senhor feudal não a emprego aqui senão para designar um sistema
mecânico das relações entre o Povo e o Estado, porque os chefes políticos do vasto
interior brasileiro exprimiam o sentido mais poderoso da verdadeira democracia. [...]
O papel que o chefe-político desempenhou no Brasil, elegendo os deputados e
senadores, que brilhavam à custa de seus sacrifícios [...] A esse senhor-feudal
democrático e humilde, cuja força consistia no bem que espalhavam não se fez
nunca justiça.69

Salgado sucumbiu às suas próprias críticas, pois demonstrava não possuir uma linha
única de raciocínio quando se referia aos “coronéis” e ao sistema político vigente no período
republicano, a não ser quando falava do pai. Quando buscava referências aos “coronéis”,
como Francisco Esteves Salgado, o autor promovia diversas afirmações de depreciação e
intensa crítica ao sistema da primeira república brasileira, visto o Brasil por ele como um país

influente.’” EHRMANN. Henry W. Influência. In: Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Editora da
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sem finalidade. Ao prefaciar o livro: O Thema da nossa geração: ensaio político de Cândido
Motta Filho:

Nós sentíamos todos os erros do Regime e denunciávamos um mal-estar que
provinha, por certo, do contraste entre as realidades da Nação e o espírito que
animava a sua Constituição e as suas leis. Sentíamos um país sem finalidade, sem
nada a defender, sem a nada a aspirar. [...] A vida dos partidos se processava
mediante um instinto de aventura, que se utilizava das desídias municipais e se
concretizava nos cambalachos decorrentes da prática do sufrágio universal. 70

No mesmo ano, escreveu o artigo O grande rythmo da Nação buscando a necessidade
de pensar na nação, contra determinadas ideias disseminadas em São Bento do Sapucaí e que
transformavam seu pai em um “senhor feudal”: “Não existe nenhum interesse que supere os
interesses da Nação. Nem os interesses municipais, nem os interesses estaduais, nem os
interesses das classes, nem o interesse dos indivíduos. Acima de tudo, a Nação”.71 No
“feudalismo” não há nação e a presença de força do coronel que é descrita por Plínio Salgado
não corresponde ao rumo político que defende nos escritos. É mais uma reflexão que pode ser
tomada para identificar como o filho assumiu perante o pai, nesse momento, uma espécie de
“cegueira”.
Francisco das Chagas Esteves Salgado era um típico político agente da Primeira
República brasileira, aquele que exercia todas as funções e tinha controle social em diversos
segmentos:

No tempo em que nasci meu pai exercia também a função de delegado de policia.
[...] Era meu pai, porém, mais do que um delegado, porque desempenhava um papel
de verdadeiro patriarca, solucionador de pendências, acomodador de situações entre
querelantes e, principalmente, anjo tutelar dos pobrezinhos. Farmacêutico do lugar,
onde não havia médico, chefe político, delegado de polícia, presidente da Câmara,
compadre de meio mundo, intelectual da terra, possuindo uma regular biblioteca,
homem de cultura variada, consistia o centro das atividades sociais da cidadezinha.72

Da forma relatada por Plínio Salgado e pelos fatos em torno do coronel, conclui-se que
este pode ser enquadrado com êxito na denominação coronelismo, como um fenômeno
político presente na primeira república (1889-1930), caracterizado por ser um sistema que liga
o chefe local ao presidente da república, envolvendo reciprocidades políticas:
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Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, baseado em
barganhas entre o governo e os coronéis. O governo estadual garante, para baixo, o
poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o
controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária.
[...] O coronelismo é a fase do processo mais longo de relacionamento entre os
fazendeiros e o governo.73

Inserido na geração daquela época, verifica-se a formação elitista que teve Plínio
Salgado em torno de uma ótica centralista, controladora e dominadora, típica família
brasileira, em que foi criado. Verifica-se nessa relação uma busca de modelo e valores
autoritários exercidos pelo pai que foram marcas essenciais da política desenvolvida por
Plínio Salgado em toda a trajetória. Esse nacionalismo autoritário, que foi característica de
intensidade no discurso do autor, tem a origem clara na sociedade do fim do século XIX e
início do século XX e expressa na figura do coronel Francisco Esteves Salgado. No ano de
1954, o autor escreveu para compor as Obras completas,74 um texto intitulado Viagens pelo
Brasil e nele narra em tom memorialístico, de forma poética, algumas viagens feitas pelo
interior do território brasileiro, com o objetivo de analisar a importância das riquezas do país
no discurso político cultural. Ao narrar uma visita à cidade natal e a lembrança do pai,
encontram-se aspectos predominantes que o autor pretendeu criar sob a sua imagem de líder:
E eu me revia, entre os dez e os quinze anos, subindo a cavalo, em companhia de
meu pai, a escadaria dos espigões, até atingir os pontos mais descortinantes do
panorama. Naqueles patamares, parávamos e, de braço estendido, os olhos perdidos
na distância, meu pai dizia-me simplesmente: ‘Veja!’ E eu olhava e via a vastidão
das terras tumultuando em serranias e prolongando-se até às transparências azuis dos
extremos perfis do horizonte. Os olhos do espírito continuavam, ultrapassavam as
possibilidades visuais dos olhos do corpo; e eu via aquilo que talvez a voz paterna
me insinuava na eloquência de uma palavra enunciada com o mesmo ardor com que
à noite me narrava os trechos mais belos da História do Brasil; eu via toda a minha
Pátria. Por isso, não alimentava sentimentos regionalistas; tudo era Brasil, a
desdobrar-se, no peito do Continente. [...] Aquelas montanhas foram minhas mestras
de nacionalismo.75
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A historiografia76 até o momento não dirigiu a importância devida aos momentos
iniciais do Plínio Salgado, na cidade de São Bento do Sapucaí, vista pelo autor como um local
de “melancolia, no meio de uma natureza esplendente”.77 Os estudos, quando citam a
formação intelectual de Plínio Salgado, analisam de forma superficial e iniciam reflexões de
forma imediata para a Semana de Arte Moderna e a posterior formação da AIB, portanto crêse que é preciso analisar de forma cuidadosa a infância de Plínio Salgado. Apesar da escassez
documental para verificar essa relação do pensamento político de Salgado com os seus
primeiros anos de vida, é perceptível, em relatos do próprio autor, traços de sua infância como
no livro que lança em 1937: Geografia Sentimental. Nesta obra afirma: “Este livro foi escrito
devagar e com amor... Pus nele todo o meu afeto pelo Brasil. É a minha impressão da Grande
Pátria, colhida, desde a infância”.78
Em depoimento para o documentário Soldado de Deus,79 o ex-integralista e escritor
Gerardo Melo Mourão afirmou:

O Plínio era um homem muito inquieto, um homem [sic], era um autodidata, nunca
se formou em nada, era um autodidata [sic], escrevia [sic], escrevia jornais, escrevia
conferências, vivia [sic], era um homem pobre e viveu com dificuldades, apesar de
ser de uma família de origem antiga de São Paulo. 80

A maior parte das obras e depoimentos sobre o Plínio Salgado tem como propósito
exaltar sua particularidade como uma espécie de “gênio” por possuir, através do
autodidatismo,81 a percepção do conhecimento.82 No entanto, verifica-se que havia um
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ambiente cultural na vida do autor, pautado nomeadamente na mãe que era professora
primária e transmitia o conhecimento e a cultura ao filho. O direcionamento da investigação
verifica que a cultura política de Plínio Salgado foi um elemento de contributo para a
intelectualidade pliniana que foi vislumbrada na década de 1920, no âmbito das agitações
modernistas, ou seja, o fato de ser autodidata não representou exatamente em uma
particularidade de engrandecimento de Plínio que é caracterizado como um homem do seu
tempo, com limitações, mas com a existência de certo diálogo cultural. Vê-se que, através do
pai, a gênese política foi cristalizada; já pela mãe, a formação é mais intensa, uma vez que
estará a cargo dela toda a projeção intelectual e educacional:

Nesse tempo, minha mãe residia em S. Paulo, onde frequentava a Escola Normal.
Eram seus professores, Silva Jardim, Julio Ribeiro, João Pinheiro, todos positivistas,
porém minha mãe não perdeu a fé católica. Ia a S. Bento nas férias. A casa de meus
avós maternos era a mais alegre da cidade. Minhas tias e minha mãe, todas
mocinhas, tocavam piano, flauta, violão, cantavam, declamava. Os intelectuais, os
hóspedes da cidade, os doutores, e os cometas (caixeiros-viajantes) eram para ali
levados pelo vigário, pelo juiz municipal. [...] O fato é que minha mãe rejeitava
todos os pedidos de casamento, tanto na cidade natal, como em S. Paulo. E meu pai
também não se casava. [...] Foram, finalmente, encontrar-se os dois, em S. Bento.
Ela professora, ele farmacêutico. Ela no salão festivo, polarizando as atenções da
cidadezinha, nas noites de música e declaração; ele, na farmácia, centralizando o
pequenino mundo local: o juiz, os professores, os comerciantes e fazendeiros. 83

Apesar de a relação pessoal dos pais de Plínio Salgado não ser o alvo da pesquisa,
verifica-se na citação anterior um elemento fundamental que o autor deixa transparecer: a
formação intelectual da mãe na ótica religiosa e cristã acima de tudo. O nacionalismo que foi
a defesa central da doutrina idealizada por Plínio Salgado é caracterizado como um:
“nacionalismo impregnado do espírito cristão haurido, desde o regaço materno, na atmosfera
religiosa do meu município”.84 A Professora Dona Anna Francisca Rennó Cortez foi a grande
fundamentadora das concepções por ele defendidas. O autor não teve uma formação
intelectual regular, o que reforça que a relação com a mãe deve ser refletida com propriedade:
A minha mãe devo a minha formação de moral, os meus sentimentos religiosos;
devo-lhe também o amor às letras e perseverança na construção de minhas obras. A
meu pai devo o meu conhecimento de moral pública, o desapego absoluto aos cargos
e horárias, o entusiasmo nacionalista e o pendor para formar correntes de opinião. 85
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A formação de Plínio Salgado ocorreu em uma ótica paternal centralizadora,
dominadora e de preceito nacionalista, aspectos que se refletiriam em sua vida pública e que,
contrapondo ao mencionado na citação anterior, levariam-no a passar décadas atrás do poder
máximo do Brasil.
Por sua vez, à influência maternal, Salgado atribui a formação moral e religiosa, que,
com a fundação do integralismo, se tornarão alicerces da doutrina do movimento. A relação
com a mãe é um ponto visto como essencial para a compreensão da família que foi
transportada como um efeito repetidor na vida de Plínio:

Minha mãe praticou logo de inicio, um ato que a impôs à maior admiração de meu
pai. Tinha este dois filhos naturais, Sineval e Alfredo. Fora um erro da mocidade,
mas as crianças eram inocentes. Minha mãe tomou conta deles, maternalmente. [...]
aquele gesto de minha mãe tomando os filhos naturais de meu pai revelava bem o
duplo aspecto da sua personalidade: o amor profundo pelo marido e o senso
caritativo, prático, realista, de uma moça capaz de compreender os dramas da
existência e de encarar os fatos com superioridade. Outro aspecto do temperamento
e da capacidade de longa previsão de minha mãe é o fato de haver conseguido,
depois de instâncias e de argumentações inteligentes, que meu pai consentisse em
que ela continuasse a lecionar, como professora pública. Alegava minha mãe que a
vida dos chefes-políticos é sempre incerta e termina quase invariavelmente na
desventura ou na pobreza e que, algum dia, não seria impossível que, para sustentar
os filhinhos, tivesse de recorrer novamente ao trabalho. [...] As previsões de minha
mãe se verificaram 18 anos mais tarde, pois é com tamanha clarividência, que meu
pai concordou. E minha mãe continuou a lecionar, na sua escola isolada, o que não a
impedia de ser excelente dona de casa [...] Tinha minha mãe um caráter político
muito acentuado. Sua família pertencera ao Partido Conservador, do Império
enquanto meu pai pertencera ao Partido Liberal e, depois, ao Republicano. [...]
Quando solteira, desempenhara minha mãe o papel de secretária do então deputado
provincial Cônego Bento de Almeida. 86

No contexto de uma relação entre pais e filhos, a admiração era algo recorrente por
parte de Plínio Salgado ao pai, Francisco das Chagas Esteves Salgado, e a mãe, Anna
Francisca Rennó Cortez. Claro que, dentro dessa concepção analítica, com base no manuscrito
História da minha vida, há apenas amor e felicidade, mas obviamente, é preciso criar uma
versão crítica para comensurar essa questão. O discurso presente em relação ao texto é
oriundo de uma imagem criada por Plínio, em 1938, ou seja, um momento posterior da
experiência política vivida no integralismo. Dessa forma, analisa-se que o autor criou um
contexto sobre a família de propagação da felicidade e do modelo perfeito a ser seguido,
imagem que tentou delinear sobre a sua figura como chefe do movimento político.
Estrategicamente, o autor sempre fez questão de criar uma imagem romântica e ao
mesmo tempo pura da sua história, principalmente quando envolvia os pais. Um dos objetivos
86
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de Plínio na vida pública foi criar uma concepção política de unidade com base no
integralismo, elemento chave do processo da formação política do autor. A pretensão era
formar o que denominou por Estado Integral, mas um ponto de importância nesse momento é
a inexistência de oposição na utopia integralista. Para Plínio Salgado, a sociedade una,
integral e forte teria o controle social impedindo, de forma natural ou pela força, qualquer tipo
de elemento oposicionista. É essa a visão que o autor tem do pai, coronel Francisco Esteves:

O prestígio político de meu pai, no Norte do Estado, foi muito grande. Decidia da
sorte de deputados e senadores e jamais pretendeu ser coisa alguma. Contentava-se
em bem servir ao povinho de S. Bento, cuja estima por ele chegava às raias da
adoração. Essa fascinação exercida pelo chefe situacionista chegou a tal ponto que o
partido contrário, a oposição municipal, fechou as portas. Como era possível fazer
oposição a um homem que os próprios adversários estimavam tanto? Quem
conseguiria ser opositor do cidadão que jamais exonerou de um emprego o pai de
família que lhe fosse contrário? Quem poderia dizer-se inimigo daquele que passava
as noites à cabeceira dos enfermos e viajava léguas para acudir aos necessitados? E,
dessa maneira, meu pai tornou-se o patriarca da localidade.87

Um elemento de extrema importância pode ser encontrado nessa imagem vislumbrada
do pai e a fascinação pelo chefe, pode ser utilizada para descrever o próprio Plínio Salgado no
integralismo. Exemplo claro de exaltação da imagem proferida pelos integralistas ao chefe é
identificado através da ex-militante do movimento Augusta Garcia Rocha Dorea, autora do
livro: Plínio Salgado, um apóstolo brasileiro em terras de Portugal e Espanha que dedica a
obra ao pai: “Antônio Prado Garcia, que me ensinou a admirar e venerar Plínio Salgado”. 88 A
imagem de veneração e exaltação cega, foi uma característica recorrente na relação do líder
com seus seguidores, corroborando com a teoria desenvolvida por Etienne La Boétie, no
século XVI, em torno do Discurso da servidão voluntária em que afirma: “são os próprios
povos que se deixam, ou melhor, se fazem dominar”,89 contribuindo assim, para o poder do
tirano, ou seja, Plínio Salgado utilizou de elementos discursivos salvacionistas e messiânicos
de fundamentação cristã e nacionalista, para a criação de um grupo social de seguidores que
contribuísse para a sua liderança no Brasil.
O elemento cristão, herança que Salgado relata ter recebido de sua mãe, foi um dos
sustentáculos da política pliniana em todo o século XX e mais uma vez no seio familiar podese verificar a efervescência católica:
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Do ponto de vista religioso, marido e mulher eram católicos, sendo esta mais
fervorosa e aquele mais afastado dos deveres, aos quais se subordinou inteiramente,
muito mais tarde, dois anos antes do seu falecimento. Quanto, porém, a virtude
cristã da caridade, o fervor de sempre foi igual em ambos. 90

Ao narrar o seu próprio nascimento, pode-se verificar um ato poético, em que se
coloca como uma espécie de ser divino que chegou à terra. Em vários momentos da vida,
Plínio Salgado teve uma preocupação de se auto-divinizar; mas, claro, de uma forma
subentendida, pois o discurso era de constante aversão ao messianismo, mesmo ele se tratando
como tal:

Por uma bela manhã de terça-feira, de claro sol e céu azul, minha mãe sentiu
qualquer coisa anormal [...] Mandou chamar a parteira [...] Meu pai acorreu nervoso
[...] Anunciam a meu pai que nasceu um menino. Vinha ele radiante por ver o seu
segundo filho, vivo e forte, quando batem à porta. Era um dos mendigos habituais.
Meu pai com espanto do pobre homem leva-o para a sua mesa, coloca-o à cabeceira,
manda abrir uma garrafa de vinho e troca uma saúde com o pobre. Este estava cada
vez mais perplexo. Ao terminar o almoço meu pai entrega ao mendigo uma nota de
cinquenta mil réis e diz-lhe: – Você foi o conviva que Deus mandou para festejar
comigo o nascimento de meu filho; leve, pois esse presente e peça a Deus para que
meu filho seja amigo dos pobres e dos infelizes. 91

Por ser algo relativo a uma intimidade, não há prova documental de tais informações,
como da referência ao nascimento, restando o relato da própria criança através de memórias
paternais. Mas o que importa é justamente essa visão memorialística criada sobre sua história.
Esta imagem será recorrente, ele próprio, em determinados momentos, colocou-se como
profeta, definição concedida em Portugal durante o exílio,92 local em que era tratado como o
doutrinador católico, um condutor dos povos, romeiro enamorado de Cristo, cavaleiro do
Verbo, um iluminado, portador da Verdade, dentre diversos outros adjetivos e rótulos
religiosos.
No ano de 1961, Plínio Salgado lançou uma coletânea de poemas denominada:
Poemas do século tenebroso.93 Essa obra foi divulgada sob o pseudônimo de Ezequiel, que é
um dos livros do Antigo Testamento e que é denominado como aquele que foi chamado para
profetizar durante o cativeiro babilônico do povo judeu; lá fundou uma escola de profetas e
em que ensinava a Lei. Segundo as escrituras sagradas, Ezequiel recebeu diversos sinais da
ação de Deus, como a morte da esposa, da mesma forma que Plínio Salgado afirmava; pois,
90
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após a morte da primeira esposa, Maria Amélia, as ações políticas e espirituais passaram a ser
desenvolvidas.
Ao escrever uma obra doutrinária, como fez dezenas de vezes, teve a preocupação de
atingir um leitor específico, ou seja, o discurso de doutrinação sempre deveria existir, mas o
documento: História da minha vida apresenta uma composição particular; pois, além de não
ter tido a preocupação com a publicação, chegou à leitura de poucas pessoas, uma vez que,
segundo própria anotação, não seria jamais publicada, já que o rascunho é uma espécie de
diário de vida, sem ter a pretensão de atingir um leitor específico. A imagem de profeta, líder
e doutrinador dos povos sempre esteve presente na identidade de Plínio Salgado. Isso
demonstra, em um primeiro momento, que o discurso político analisado, não tem, como única
pretensão, atingir aos “inseguros” brasileiros, ou seja, o autor acreditava ser o líder dos povos,
mas essa liderança não teve um discurso homogêneo, como será identificado com o
desenvolvimento da tese.
A pesquisa não enxerga a história dentro de uma noção formalista; pois, em vários
momentos, de acordo com a situação vivida e criações, ocorreram mudanças. Todavia, a
existência de uma sólida base familiar é vista em todo o momento, pois a presença do forte e
autoritário nacionalismo na ótica católica foi recorrente em todo o processo de vida política
do autor.

1.2 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL

Sonho! Essa fantasia, ilusão, desejo e aspiração é um elemento constante nas
explicações de atitudes e justificativas de Plínio Salgado. Ao longo da tese, muitos destes
sonhos serão lembrados e identificados, principalmente quando há necessidade da
consolidação e materialização de um discurso cristão:

Alguns dias depois do meu nascimento, estava ainda minha mãe deitada, tendo
pedido que lhe pusessem o filho ao seu lado, na mesma cama, quando adormeceu
profundamente. Em sonhos apareceu-lhe a velhinha sua protegida, que se acercou do
leito e lhe disse: ‘Vim contar à senhora que eu morri e vim lhe dizer que Deus
atenderá ao pedido que a senhora me fizer’. Em seguida, a velha, olhando para mim,
disse a minha mãe: ‘A senhora vai perder esse filho, quando ele ficar moço; ele não
viverá’. Minha mãe, desesperada, respondeu-lhe: ‘pois se eu posso pedir uma graça
por seu intermédio, peço que o meu filho viva’. A velhinha sorriu, atendendo, e
minha mãe despertou. Mas o fato é que minha mãe, já desperta, mandou uma pessoa
à casa da velhinha, que se chamava Maria Clara, a ver o que sucedia. Encontraram a
choupana fechada e corvos pousadores na cumieira. Algumas pessoas resolveram
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arrombar a porta e deram com a velhinha morta e já em estado de adiantada
putrefação. Minha mãe ficou horrorizada [...] Lembro-me das aflições de minha mãe
quando atingi a puberdade e da alegria com que ela festejou os meus 21 anos. É que
o sonho de outrora atormentava o seu espírito.94

O cotidiano religioso era algo rotineiro na vida de Plínio Salgado; ele foi criado dessa
forma, foi educado para glorificar a imagem de Jesus Cristo e adorar constantemente o
Senhor. Ao analisar o episódio, retrata-o como um “milagre” e enxerga em atos como esse a
necessidade de: “praticar boas obras no serviço de Deus, da Pátria, da Família e da
Humanidade, pois não me é lícito empregar mal o que Deus concedeu aos que me estimam”.95
Defensor de uma pregação política de cunho cristão, com o apelo ao religioso, afirmava:
“Fala, pela minha voz, o sonho de uma Nação. É um ritmo de marcha da juventude do Brasil.
É a comunhão de centenas de milhares de brasileiros”.96 Na visão cristã em torno do
messianismo profético profere que:

Deus me vê e só Ele sabe do meu grande sonho, que é despertar os meus patrícios
para que eles construam a Nação que devem legar aos filhos e netos. [...] Meus
patrícios! Vós sois a procissão dos desencontros. [...] O problema da ordem não é
um problema de polícia: é um problema de cultura. [...] entrego à justiça da História.
[...] E é um engano pensarmos que o futuro virá ao nosso encontro, porque ele vem
detrás, é a nossa retaguarda, são as gerações, que estão nascendo e às quais teremos
de entregar um Brasil. Que Brasil? O futuro sorri nos berços.97

Além da visão religiosa, observa-se um discurso paternal por parte de Plínio Salgado
ao proclamar que o Brasil é uma criança que está no berço, dessa forma, precisava de alguém
para criar e educar a nação. Como a educação98 ideal teria que possuir o caminho e a defesa
dos dogmas cristãos, essa foi a base do desenvolvimento político do autor que afirmava ter no
pensamento superior [...] uma diretriz de finalidade humana de aperfeiçoamento espiritual.99
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Sob o signo espiritualista [...] entram na sua composição fatores modificativos,
como sejam a bondade, a solidariedade humana, o anseio de aperfeiçoamento moral,
o predomínio do senso estético e religioso, os sentimentos de Pátria, de Família, de
renúncias, de pequenos sacrifícios glorificadores.100

Para Plínio Salgado, no Brasil, havia reflexos do sacrifício divino.101 Dessa forma, é
na lição de Cristo que se encontra a “verdadeira linha do estado, da sociedade, da família e do
homem, segundo suas finalidades próprias, seus limites próprios, sua própria essência”.102
Para o autor, o “conceito cristão da vida deve ser o dos equilíbrios perfeitos. É preciso
conhecer o Homem, a argila de que é feito, a sua finalidade superior [...] rumor de uma Nova
Nacionalidade”.103
A concepção cristã presente na doutrinação de Plínio Salgado e que foi oriunda da
criação familiar, teve ponto alto no exílio em Portugal; mas, para promover uma melhor
compreensão da reflexão proposta, recorre-se a obra Vida de Jesus. A obra que foi um
fenômeno em Portugal e posteriormente, em outros países, teve uma impressionante
propagação, com notícias em grande quantidade em diversos periódicos, assim como várias
conferências ou até mesmo leituras públicas dos capítulos (ver capítulo 7). Em 1964, foi
lançada uma edição especial, 19ª em língua portuguesa e, como se tratava de uma edição de
luxo, o autor escreveu um texto introdutório denominado: Pequena história da Vida de
Jesus.104Ao explicar a origem do livro descreve:

A minha vida, entretanto, era a do homem comum dos rapazes na exuberância
primaveral, quando nada mais se considera senão da própria vida. Certa noite tive
um sonho que me foi decisivo. Encontrava-me em escura curva de estrada, em plena
floresta. Ao me aproximar do local onde corria cristalina fonte a serpentear serra
abaixo, eis que me surge alguém. A túnica branca, o sorriso paternal e amigo, os
braços abertos, a caminhar na minha direção. Reconheci o Mestre e despertei.
Acordado, perguntei-me: por que veio. Ele a mim, tão indigno? Respondi-me: Ele
costuma às vezes escolher os piores para algum serviço. E me convenci de que o
serviço deveria ser feito. 105

Como pode ser observado, o autor utilizou de recursos religiosos para promover e
desenvolver determinadas teorias. A influência familiar foi marcante na criação e lembranças
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do jovem Plínio Salgado que delegou à família a causa deste intenso cristianismo
predominante no seu discurso:

Aquela igreja, de cuja comissão construtora fez parte meu avô, em 1849, e que
abrigou, desde então, a imagem de São Bento trazida da Guarda Velha em 1828,
lembrava-me que esta fé religiosa, este amor ao Cristo que vive em mim, foi
certamente fruto do ambiente familiar em que respirei desde que abri os olhos à
vida. 106

Fazendo-se de vítima, afirmou que a infância foi um tanto quanto solitária e os
primeiros anos de vida marcados por uma certa tristeza. Em História da minha vida, faz uma
espécie de desabafo, tanto é que, nos trechos destinados à infância, após os escrever; o autor
fez riscos em partes dos parágrafos, eliminando-as do texto, mas ainda assim é possível
identificar o teor do relato:

Desde cedo, rejeitei as camisolinhas de seda, os vestidinhos que me davam aspectos
de menina. Aquilo me revoltava porque desejava ser um homem. E quando algumas
pessoas, achando impossível a naturalidade do frescor rosado de meu rosto,
passavam o lenço úmido em minhas faces, para verificar si minha mãe me pintava,
eu ficava indignado.107

Há no discurso de Plínio Salgado uma visão de virilidade, pois esse texto foi escrito
em 1938, quando tinha 43 anos. Relatou sobre os seus quatro anos e expôs uma fala forte e
intensa, não admitindo em hipótese alguma ser taxado de menina. A revolta era natural; pois,
naquele momento, a criança buscava uma definição sexual para sua vida. Entretanto a questão
a ser notada, quando se escreve isso, ou seja, aos 43 anos de idade, é que dificilmente alguém
tem uma visão racional e materializada de uma composição tão natural como essa. Torna-se
necessário notar que as memórias do autor correspondiam a uma necessidade da época de
buscar elementos profundos tanto para o desenvolvimento doutrinário na política, como na
busca e afirmação da virilidade para o engrandecimento de sua imagem.
Quando escreveu História da minha vida, Plínio Salgado estava passando por um
momento de definição em relação à carreira política; pois, com o golpe de novembro de 1937,
Getúlio Vargas fechou todas as agremiações políticas, inclusive a AIB. Posteriormente
ocorreu o Levante Integralista, em maio de 1938 e assim, iniciou o período da ilegalidade do
movimento e o posterior exílio. Tais temáticas ainda serão abordadas com propriedade, mas
vale citar esses acontecimentos para situar o Plínio Salgado que escreveu as memórias. Era
106
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um político fragilizado e temeroso com a situação de indefinição, tanto é que este momento o
levou para a prisão e o posterior exílio. Ao relatar este período na Pequena história da Vida
de Jesus, disse o autor:

Que me faltava agora, ao cabo de todos os longos anos? Apenas tempo e solidão. Os
dois instrumentos me vieram. Em 1938, ocorreram acontecimentos políticos de
estrema gravidade. Perdi os contatos numerosos, a complexidade dos convívios.
Mergulhei em mim mesmo. E resolvi, finalmente, escrever o meu sonhado livro. 108

Enquanto iniciava a escrita do livro Vida de Jesus estava no processo de
desenvolvimento do manuscrito História da minha vida. Verifica-se que essa fase de
introspecção é de grande auxílio para a compreensão do íntimo do autor, uma vez que buscou
lembranças infantis e cotidianas na ótica familiar nacionalista cristã. Em seguida, iniciou o
desenvolvimento da obra que foi marcada por um estrondoso sucesso no meio católico da
época, promovendo diversos debates sobre o cristianismo em pleno período de guerra. O livro
foi lançado em 1942, momento em que se deflagrava a Segunda Grande Guerra Mundial. É
possível identificar a causa de determinadas valorizações no relato realizado em 1938, uma
vez que a memória é verificada como algo conduzido “pelas exigências existenciais das
comunidades para as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da
construção do seu coletivo”.109
Plínio Salgado relatou ser solitário na infância, dizia não ter com quem brincar, uma
vez que os irmãos não regulavam com a sua idade e ele não aceitava brincar com as primas.
Observa-se um autor memorialístico, com o objetivo de construção de uma virilidade
importante para a força política do integralismo:

O que não era do meu agrado porque meus brinquedos eram mais viris. Tive de criar
todo mundo para me mover. Talvez isso, sem que meus pais percebessem, tivesse
influído poderosamente no meu destino. Depois, meu pai falava-me, de vez em
quando, em coisas graves.110 Conta minha mãe que, meses após o meu nascimento,
achava-me eu sentado na cama larga brincando com chocalhos, quando meu pai
entrou e me disse, como se falasse a um homem feito: ‘Ei meu rapaz: quero lhe dizer
uma coisa: se você for um homem de bem, um brasileiro digno terá a amizade de
seu pai, se, porém, você não andar correto, não serei seu amigo’. Dizia minha mãe
que eu não entendi naturalmente as palavras, mas parecia compreender o timbre da
voz de meu pai, porque olhei-o muito espantado e pus-me a chorar.111
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Visualiza-se essa passagem como um elemento essencial no destino de sua vida: a
necessidade de criar uma história vista por ele como correta passou a ser o alvo de sua vida. O
garoto solitário teve ao lado um pai autoritário, forte e disciplinador, que era o padrão de
paternidade da época e que realizava discursos nacionalistas capazes de mexer com a criança.
Há aspectos da infância que, mesmo de forma subentendida ou irracional, são levados durante
a vida e entende-se que ele caminhou com sentimentos de autoridade devido ao seio familiar
pelo qual foi criado.
Com o passar dos anos foi sendo formado nas concepções cristãs e nacionalistas.
Nessa ideia, o garoto foi crescendo; mas, por volta de 1905, o coronel Francisco teve que
promover uma mudança com toda a família, saindo de forma imediata, por questões políticas
locais, de São Bento do Sapucaí, indo para uma aldeia próxima, chamada Candelária. Esse
fato o fez, mais uma vez, enxergar-se através do sofrimento familiar: “Tenho sofrido isso na
minha atormentada carreira, na minha vida cheia de dores porque infelizmente a humanidade
não é má, mas não se entende...”.112 Como o entendimento da humanidade não ocorreu
naturalmente, pois era um elemento de utopia, a saída vista por ele passava a ser o uso de uma
força autoritária, marca central que esteve presente no movimento integralista. 113 Plínio
Salgado dizia que “quem não sabe obedecer jamais saberá comandar e o integralismo é
também uma escola de comandantes”.114 Na perspectiva disciplinadora, elemento oriundo da
criação paterna, afirmava: “Que a nossa disciplina seja rígida e o Chefe seja intransigente na
sua manutenção”.115
Foi em Candelária que Plínio Salgado afirmou ter as primeiras organizações políticas
em torno da necessidade da disciplina e forma para o entendimento social. Os primeiros
passos educacionais foram dados em uma escola particular, de Cândido Mendes: “Foi com
um pouco de medo que lá entrei, muito pequenino, no meio de tantos alunos”.116 A aldeia foi
vista e identificada como um exílio da família Salgado; causando, assim, brigas constantes
entre os familiares, inclusive entre os pais. Dizia nunca ter visto um casal discutir tanto, mas
relata que o amor pela mãe e a admiração pelo pai não deixou nunca de existir. Essa relação é
importante para verificar os valores carregados por Plínio Salgado.
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Foi no “exílio”, com a mãe, que teve as primeiras lições de História do Brasil e de
poesias nacionalistas, expressões que promoveram o desenvolvimento de uma memória de
amor à pátria, componente central do discurso pliniano:

Comecei a ter uma ideia do Brasil, minha Pátria. Meu pai falava de grandes homens,
de acontecimentos que se tinham dado, de belas cidades e vastas extensões
territoriais. E tudo para mim tinha o encanto das revelações e das descobertas [...]
Certa manhã, estava eu ainda deitado, quando escutei um realejo tocando o Hino
Nacional. Pulei da cama e corri a porta de nossa casa. Era um pobre cego [...] Toda a
alegria da vida cantava em torno de mim. Toda a evocação dos heróis perpassava na
minha memória [...] É também simbólico o Hino Nacional tocado por um cego e
num realejo! Não era a própria imagem do povo brasileiro que me era
milagrosamente revelada? O meu destino seria abrir os olhos desse povo transpor a
música sagrada do instrumento morto para os lábios vivos! 117

Mais uma vez, o messianismo estava presente, Plínio Salgado se colocava como
aquele que tinha a missão de salvar o povo brasileiro, sendo esse o discurso presente na sua
doutrina política. A ideia de exaltação constante e suprema do Brasil era recorrente nas
memórias plinianas. Ao relembrar os estudos infantis disse:

Só mesmo o mapa, Brasil, posso apanhar-te inteiro. Quando menino,
impressionavam-me teus rios e montanhas que eu fazia com lápis marrom como
fileiras de carrapatos. [...] Ficava triste porque não podia espichar o Itatiaia até a
altura do Everest, ou, pelo menos, dá-lo como uma montanha descente de seus
quatro ou cinco mil metros... Sentia não termos um vulcãozinho, e consolava-me
com a hipótese de que, em outros tempos, já houve um... A Niágara e o Mississipi
ganharam minha grande antipatia, quando aprendi o volume de uma e a extensão do
outro. Felizmente, tínhamos o Iguaçu. 118

São matrizes ufanistas que geraram o molde político de Plínio Salgado. Pouco tempo
depois do “exílio”, retornaram para São Bento do Sapucaí, já que o coronel Francisco Esteves
Salgado “se considerava curado da política e em condições de voltar para S. Bento, sem correr
o risco de o envolverem em tramas partidárias”.119
O pai matriculou o garoto Plínio na escola da família e o menino continuou os estudos:
“Causei, no entanto, muita surpresa aos meninos grandes, que ainda liam a Cartilha ou o
Primeiro Livro, quando meu avô me pôs nas mãos um Terceiro Livro”.120 A figura do avô
representou um componente de fortalecimento no entendimento do ambiente cultural em que
Plínio Salgado estava inserido, uma vez que havia um espaço propício para o
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desenvolvimento do intelecto. O avô que era mestre-escola com mais de quarenta anos de
atividade era quem acompanhava, em alguns momentos, o menino. “Dias depois, meu pai me
levava pela mão à escola pública de Antonio Porphírio da Silva, conhecido na cidade por
Tonico Elydio”,121 um intelectual da cidade. O ufanismo difundido na infância chegou ao
extremo de criar análises geográficas do Brasil com a intenção de sempre buscar explicações
para a chamada grandiosidade brasileira, ideias que estavam inseridas em um projeto de
história de ensino que era recorrente em uma geração122 (principalmente dos educadores da
família) dos primeiros momentos do século XX.
Agora me sinto mais brasileiro. – Sim, diz-me o rio sagrado da Pátria – nosso
patrício, o Amazonas, a mãe dele se chama Lagoa Titicaca e o pai dele se chama
Solimões, porque o Amazonas nasce na Bolívia, depois é que se naturaliza
brasileiro. Gostou tanto de ser brasileiro, que engordou. 123

A família sempre teve uma preocupação com a formação intelectual do garoto, mas
sabe-se que grande parte do conhecimento e valores veio dos pais que foram os grandes
modelos de Plínio Salgado. Com o passar dos anos, Plínio foi se desenvolvendo até despertar
os primeiros efeitos jornalísticos em brincadeiras familiares em que ele redigia de forma
manuscrita “jornais de bolso”.
Com o desenvolvimento intelectual do menino, o coronel Francisco o colocou para
estudar na Escola Parochial e relatou que foi nessa fase que o aprendizado da História do
Brasil, aliado ao catecismo, foi mais intenso. A escola, depois de um tempo, fechou e Plínio
iniciou o estudo com a mãe, em casa. Passou ainda por outras escolas, até que, depois da
remoção da escola do professor João Galvão, iniciou um período de “vagabundagem
infantil”.124
Plínio Salgado relatou questões relacionadas aos estudos, principalmente no que diz
respeito à História do Brasil, pois foi justamente nessa análise que ele desenvolveu sua
doutrinação política,125 mas em pouco tempo retomou os estudos com início do curso
secundário:
121

SALGADO, História da... op. cit.
Nesse sentido conferir a reflexão proposta por José Murilo de Carvalho, que analisa a necessidade de obter
um discurso de grandiosidade brasileira no princípio da República: CARVALHO, José Murilo. A formação das
almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
123
SALGADO, Geografia... op.cit., p. 124.
124
Idem. História da... op. cit.
125
Em 1969, Plínio Salgado lançou um livro de dois volumes intitulado História do Brasil (SALGADO, Plínio.
História do Brasil. São Paulo: FTD, 1970. 2v.) e teve ainda uma participação decisiva no Ministério da
Educação na criação da disciplina: Educação Moral e Cívica, base do ensinamento propagado pela ditadura
militar brasileira (1964-1985). (SALGADO, Plínio. Compêndio de instrução moral e cívica. 5. ed. São Paulo:
122

60

Inicialmente no Externato São José, dirigido por José Maria Calazans Nogueira, que
me deu sólida instrução, sobretudo de matemática, latim e os clássicos do nosso
idioma. Estudei depois em Pouso Alegre, onde fiz o então chamado curso de
humanidade que correspondia, globalmente, aos atuais secundário e científico.126

Em Pouso Alegre, estudou no Ginásio Diocesano e, até os 16 anos, sempre foi ativo
nas atividades culturais, religiosas e até mesmo esportivas, momento em que sofreu com a
morte do pai, no ano de 1911.127 Com o falecimento do coronel Francisco das Chagas Esteves
Salgado, foi obrigado a abandonar os estudos, tornando-se autodidata e formou-se em
professor secundário. Este foi um período de incertezas para Plínio Salgado e enxerga-se no
fator morte marcas de transformação e evolução do pensamento pliniano.
O autodidatismo fez com que iniciasse de forma rápida a carreira jornalística,
dirigindo o jornal Correio de São Bento.128 Fundado em 1916, o periódico – que se definia
como folha independente e tinha o autor como redator, ao lado do proprietário e cunhado
Joaquim Cortez Rennó Pereira – realizava uma mescla editorial: a marca do intelecto de
Plínio Salgado, entre cultura e política. Na edição de 02 de julho de 1916, o editorial teve
como título Fitas orçamentárias129 em que analisou e criticou determinados rumos das
finanças local. Ao mesmo tempo, textos poéticos foram impressos. Nessa edição, encontra-se
uma das primeiras publicações ficcionais com efeito realista do autor: Um expediente do Xico
Romão.130 Chico Romão era escrivão do júri em São Bento do Sapucaí, em História da minha
vida definiu como o detentor de uma clarineta famosa no fim das missas e das rezas na igreja
da matriz. Era pai de Adaucto, colega de escola: “corria, logo que terminava a aula, para
nossa casa, e brincávamos até a noite”.131
Neste conto, podem-se observar algumas particularidades de sua obra. Como era
redator do jornal, criava pseudônimos e pequenas ficções em alguns textos. O conto citado foi
indicado “para crianças maiores de 60 anos, traduzido do inglês” e a assinatura é designada
FTD, 1972). Dessa forma, vê-se como primordial a citação recorrente de análise do entendimento que o autor
tem sobre a História do Brasil, para assim compreender o contexto da escrita da década de 1960.
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ao “O Trautô Zé Macié (dotô)”. Eram formas particulares que criava para definir certas
críticas a valores da sociedade: nesse caso a hegemonia inglesa, em uma crítica absoluta ao
imperialismo e à influência de elementos culturais exteriores. Dessa forma escreveu o texto,
mas ficcionalmente delegou aos ingleses a origem textual para criar uma espécie de
credibilidade junto ao leitor. Tais questões de críticas ao imperialismo foram alvo de análises
do autor em momentos seguintes, sendo transformado em um dos pilares do movimento
integralista. No ano de fundação da AIB, afirmou: “O imperialismo econômico não tem
Pátria”,132 dessa forma não possuía “Deus, que subordina o personalismo ao individualismo e
este coletivismo, é hoje o grande impulsionador das forças econômicas universais no sentido
materialista do seu absoluto predomínio em face do Estado, que ele pretende aniquilar.”133
São preceitos construídos ainda em São Bento do Sapucaí, que fez parte da política pliniana
no teor do integralismo brasileiro.
O conto publicado no Correio de S. Bento tem como enredo a história de um estudante
chamado “Agenor, pobre como Job”134 e crê-se falar dele próprio, uma vez que se colocou
como muito pobre após a morte do pai, sendo nesse momento que iniciou a relação com
aquela que viria a ser a primeira esposa, Maria Amélia Pereira “filha de ilustre família
sambentista”.135 No conto diz que o rapaz:
Apaixonou-se por uma jovem, filha do opulento negociante Bumbães [...] hesitava, o
rapaz, em pedir a mão da donzela, temendo e com razão a recusa paterna. Resolveu,
pois, consultar a tal respeito, o seu vizinho Xico Romão, procurador de partes,
homem de grande senso prático, astuto como Ulysses e fertilíssimo em
expediente.136

Criou uma forma particular de escrever seus textos, mesclando ficção com aquilo que
enxergava como realidade e tendo, como base de inspiração, o cotidiano e experiências
pessoais. Dessa forma, percebe-se que é de utilidade a produção textual-ficcional do autor,
uma vez que o processo de construção do seu discurso, avaliando sempre a produção em seus
contextos, era voltado para a representação das relações sociais estabelecidas no tecido
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literário e para a percepção dos grupos com os quais dialogam, colocando-se em conflito ou
partilhando seus anseios políticos-culturais.137
São questões e interpretações como essa, que estiveram presentes tanto nos simples
textos do Correio de São Bento quanto em documentos mais rebuscados e intensos como o
romance O estrangeiro138 marcando todo o processo político do autor. Isso leva à necessidade
de verificar e compreender questões relacionadas ao seu íntimo para se entender o porquê de
determinadas atitudes ou ações futuras, tendo a corroboração do discurso da mãe: “Quando eu
era menino [...] minha mãe costumava dizer-me que de quatro modos um homem se faz
notável, engrandecendo sua pátria: pela ciência, pela arte, pelas armas e pela santidade”.139
Foi nessa concepção através deste quarteto que o político e escritor iniciou uma sólida
formação nacionalista e conservadora-cristã.
A literatura que foi a primeira ação intelectual do autor (ver capítulo 2) é algo que
permeia o cotidiano das sociedades e possui singular atividade em sua formação, em torno da
relação com a cultura política:

A noção de cultura política ajuda o autor a configurar esse fenômeno unificador, na
medida em que ela faz referência a uma matriz geral, a significados comuns
compartilhados e a formas concretas de sociabilidade e comunicação, sendo que os
intelectuais, apesar das diferenças, são vistos como um único grupo, que existe em
função dos interesses e valores da geração a qual pertence. A cultura política é
interpretada, portanto, como algo que é constituído por um dado grupo, do qual é, ao
mesmo tempo, constituidora.140

Utilizou como principal função a experiência com a linguagem e, por meio dela,
inventou sua própria realidade. Essa literatura, embora seja uma apropriação do autor do
mundo real para invenção de sua própria vida, sempre deixou a essência de seu tempo, de sua
época, de seus costumes. Eles reproduzem sua realidade, seu cotidiano, seu jeito de ver o
mundo. Foi essa a realização de Plínio Salgado na literatura política e social.
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1.3 ENTRE MATERIALISMO E ESPIRITUALISMO: MORTES, MARCOS DE
INQUIETAÇÕES

Após a morte do pai, em 1911, iniciou o período do autodidatismo e em seguida a
carreira jornalística. O autor elegeu as mortes como marcos de criação para uma memória
como fundamentação para a alteração de vida. Ele afirmou que colocou em prática alguns
ensinamentos da mãe para a valorização dos estudos e da intelectualidade:

Foi nesse tempo que li os filósofos do século XIX, franceses, alemães e ingleses,
principalmente Spencer.141 Em 1918, li um livro de Almeida Magalhães 142 sobre
Farias Brito143 e conheci os livros de Jackson de Figueiredo.144 Interessado pelo
filósofo cearense, tomei conhecimento da sua obra: ‘A verdade como regra das
ações, Base física do espírito, Mundo interior, Finalidade do mundo’, sendo este o
que mais me impressionou, pela crítica aos filósofos europeus que eu anteriormente
lera e o renascimento espiritualista que pregava e do qual me tornei adepto.145

Essa passagem de História da minha vida demarca dois pontos cruciais no pensamento
pliniano. As mortes representam dois estágios da evolução do seu pensamento: o
materialismo presente na juventude e o espiritualismo, marca central da sua doutrinação
política.
Logo após o falecimento do coronel Francisco Esteves Salgado, o autor foi obrigado a
mudar-se para São Paulo. Sem sucesso na capital, retornou para São Bento do Sapucaí, depois
de dois anos, em 1913, quando iniciou a carreira no jornal Correio de São Bento. Segundo
Plínio Salgado, o marco de memória morte do pai e o momento recluso em São Paulo devido
à perda paterna foi fundamental para a criação de um Plínio materialista:

Deve-se observar, todavia, que é por essa época que ele parece ter o primeiro
contato com autores que irão ter grande importância na formação do seu
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pensamento. Autodidata, vai ‘devorar’ as obras de Gustave Le Bon,146 Spencer,
Haeckel,147 Lamarck148 e muitos outros, até retornar, em 1913, para São Bento de
Sapucaí.149

O desenvolvimento dessas leituras criou uma base sólida do materialismo e do
evolucionismo no seu pensamento. Fato utilizado para criticar e defender, uma vez que o
autor, em alguns momentos, mostrava a aceitação de alguns destes componentes no discurso.
Em entrevista concedida ao jornal católico português Novidades, em 1944, o autor afirmou
sobre o período:

Atingindo os vinte anos, atravessei um período de que não escaparam todos os da
minha geração. Foi a fase, não propriamente de um definitivo materialismo, porém
de uma grande dúvida perturbadora. Travei conhecimento com os filósofos da moda
e procurei nas suas teorias e sistemas, a chave dos problemas que me inquietavam. A
mocidade do meu país sofria, como a de todos os outros, a influência dos últimos
pensadores do século XIX, cujas vozes vinham ecoar em pleno século XX,
proclamando seus princípios materialistas. Tendo abandonado o caminho certo,
todos nós nos desesperávamos entre as numerosas encruzilhadas.150

Pouco tempo depois, desenvolveu um pensamento baseado no antimaterialismo na
ótica espiritualista, em que “resquícios ‘materialistas’ estariam presentes na forma como
concebe o movimento da história em obras vindouras”.151 Dessa forma, deslumbra-se que
parte do pensamento pliniano é recorrente de uma sólida leitura de autores rotulados por
materialistas, já que, no início do século XX, tais temáticas eram abordadas com frequência
nos meios sociais e parte deste conhecimento foi revelado no momento em que suas teorias
foram desenvolvidas. Mas o discurso oficial não poderia ocorrer com base no materialismo e
evolucionismo. A ideia era criar algo novo dentro de uma ótica cristã, base de todo o
pensamento político do autor. Em 1936, já em pleno funcionamento da AIB, o autor, ao
lembrar-se deste momento, destaca:

Para nós, que viemos depois de Einstein, que viemos depois de declarada a falência
evolucionista em que se estribou a política da burguesia, que viemos depois da
hecatombe de 1914, depois do fracasso do plano quinquenal e depois da queda de
146
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libra e da crise do dólar, para nós só existe uma revolução: a revolução do século
XX contra os preconceitos do século XIX. 152

O discurso é de rompimento e necessidade de inovar; algo muito peculiar na ocasião.
Com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, novos componentes políticos afloraram com
a intenção de romper com o século anterior e idealizar algo relativamente novo para o
período. Isso teve início, na prática, após o conflito, uma vez que valores econômicos e
políticos foram destruídos com a guerra mundial. O integralista, ao relembrar deste momento,
já na década de 1960 afirmou:

A mocidade do meu país sobre, como as de todos os outros, a influência dos
pensadores do século XIX, cujas vozes vinham ecoar em pleno século XX,
proclamando os princípios materialistas. Tendo abandonado o caminho certo, todos
nós nos desesperávamos entre numerosas encruzilhadas. O evolucionismo de
Spencer, o positivismo de Comte, o racionalismo de Kant e de Hegel, os discursos
relampejantes de Nietzsche e mais os romances realistas em voga, tudo isso
tumultuava nossos espíritos.153

Antes de ocorrer o “rompimento”154 com essa doutrina do século XIX, Plínio
desenvolveu, de forma intensa, as teorias, vistas por ele na ocasião como ideais, ainda mais
em um momento de desilusão pessoal que passou a viver e sentir, com a morte do pai, além
de diversos problemas de ordem financeira:

Passa horas consecutivas estudando filosofia, literatura, sociologia, história,
matemática, ciências naturais, línguas estrangeiras. Seu interesse pela cultura
aumenta progressivamente. Estuda agrimensura e logo aplica seus novos
conhecimentos fazendo levantamento topográfico da sua região. Dessa atividade
resultam duas vantagens: melhores rendas, e o convívio com a natureza e
populações rurais brasileiras que lhe será tão útil no futuro. Sua influência é cada
vez maior na cidade natal. [...] Em 1918, com apenas 23 anos, Plínio Salgado é a
figura central, dominante, da cidade. Exerce a um tempo só as funções de: Secretário
do Tiro de Guerra, Presidente do Clube de Futebol, Diretor do Jornal, Diretor do
Externato, Diretor do Grupo Dramático, Orador do Gabinete de Leitura e
Agrimensor.155
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Neste momento, começou a desenvolver certa imagem de relevância no cenário
regional, como pode ser observado em relatos: “Paraisópoles. Foi naquele casarão, que ainda
é o Clube literário,156 que fiz pela primeira vez em minha vida, uma conferência. Eu andava
pelos vinte e dois anos. Falei sobre Ordem e Disciplina”.157 Nesta época, já publicava
algumas poesias e demonstrava certo conhecimento de literatura e política (ver capítulo 2).
A inserção na vida social por uma concepção materialista evolucionista influenciada
pelos teóricos, fez com que iniciasse a prática dos ensinamentos vindos da educação familiar e
do autodidatismo; criando, em alguns aspectos, conteúdos contraditórios e até mesmo
conflitantes. Ao analisar as leituras do período afirma:

Nossas leituras eram todas marxistas. Não cheguei a ficar comunista, porque as
novidades do materialismo histórico já me tinham fascinado aos dezessete anos,
quando lia Buchner,158 Lamarck, Haeckel, Le Bon, devorando a filosofia de
Spencer, na qual encontrava, agora, tanta afinidade com a obra de Marx.159

A leitura e assimilação dessas teorias, associado à questão familiar e à morte do pai,
fez com que ele, buscasse, no materialismo, até mesmo pelo período de divulgação destas
temáticas, uma espécie de explicação e conforto para a perda. Dessa forma desenvolveu
reflexões em “antiespiritualistas”,160 como nas teorias de Gustave Le Bon.161 Ao contrário de
Plínio Salgado, Le Bon era ateu. O fundador da psicologia social, na obra As opiniões e as
crenças, afirmou que:

Nesse grande domínio, que nenhuma filosofia pode ainda elucidar, jaz o reino dos
sonhos, repleto de esperanças; que nenhum, raciocínio poderia destruir. Crenças
religiosas, crenças políticas, crenças de toda espécie aí haurem uma força ilimitada.
Os fantasmas-temidos que o habitam, são criados pela fé.162

Vê-se na teoria de Le Bon um elemento contínuo na teoria pliniana, uma vez que o
integralismo foi criado sob a ótica do temor, do medo, em uma sociedade vista como insegura
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que é alvo de um determinado perigo. O pensamento de Le Bon não foi excluído por ele em
momentos posteriores. Ainda em As opiniões e as crenças:

Mas é principalmente em política que se observa a influência do espírito místico.
Radicais, anticlericais, maçons e todos os sectários de partidos extremos vivem em
pleno misticismo. A classe operária é, igualmente, dominada por um misticismo
intenso. [...] É no misticismo que germinam as crenças religiosas e todas aquelas
que, sem trazerem esse nome, revestem as mesmas formas, principalmente certas
crenças políticas.163

O poder de uma criação mística em torno da política passou a ser um fator visto como
necessário. Percebe-se que determinadas teorias estiveram presentes no pensamento pliniano.
Verifica-se que o autor não seguiu uma linha lógica de raciocínio e pensamento teórico, em
toda a sua vida intelectual. O que se viu foi um pensamento marcado por ramificações, ou
seja, o autor, por possuir uma circularidade de apropriação,164 foi utilizando uma série de
ideias coletadas e identificadas ao longo da vida para criar e segmentar uma doutrina
defendida por ele como inovadora, única e autêntica.
Em vários momentos, utilizava um discurso de negação de determinados elementos,
mas o que se vê não é isso de forma completa, como no caso de Herbert Spencer. Na
juventude era um leitor, depois discursava sobre uma transformação; mas a aplicação do
sistema de pensamento do teórico inglês, em relação à defesa da primazia do indivíduo
perante a sociedade e o Estado, era um elemento que estava presente no desenvolvimento
político de Plínio Salgado.
Não está sendo feita a afirmação de cópia ou plágio de uma teoria sobre outra, mas
sim influência. Há entre as teorias, elementos divergentes, como o discurso em relação aos
aspectos educacionais. Apropriar não significa necessariamente incorporar, ampliar, filtrar ou
selecionar; mas representa uma possibilidade de rejeição. Spencer, que também teve a
educação baseada em referências familiares, combateu com veemência a presença do Estado
na educação.165 Plínio Salgado, com a criação doutrinária do Estado Integral, pretendia o
contrário: o Estado deve ser responsável não só pelo controle da educação, mas por todos os
componentes em torno da sociedade.
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Em análise sobre as instituições políticas, Herbert Spencer, ao desenvolver reflexões
sobre a organização governamental dentro da ótica da autoridade, afirmou que:

Na França medieval, quando o poder central se tornou forte, o grau de organização
política gerou inúmeros males [...] Mas o fato é que a organização política também
pesa sobre os governantes. Os altos funcionários do governo impõem sua autoridade
aos funcionários de nível inferior que por sua vez, se humilham perante os de nível
superior.166

A teoria do integralismo não defendeu a humilhação dos “inferiores”; mas, sim, a
submissão intensa e real ao Chefe, visto pelo movimento como um elemento a ser respeitado
de forma incondicional: “O chefe não passa de um simples soldado, que eventualmente
exprime o princípio da autoridade”.167
O objetivo deste estudo não é buscar elementos dos materialistas do século XIX, mas é
impossível não analisar esta temática; pois, por mais que Plínio defenda uma prática
espiritualista, aspectos como o historicismo pode ser identificado como um elemento de força
no seu pensamento, apesar de toda a negação desenvolvida nos discursos desta influência:
“Spencer é o filósofo da burguesia e do capitalismo inglês”.168
Em discursos, Plínio Salgado se colocava como um homem à frente de seu tempo com
reflexões vistas por ele como vitais para o futuro da humanidade. Em 1933, em uma
conferência pronunciada na Faculdade de Direito de Recife, afirmou que:

O integralismo brasileiro está numa plana muito superior a todas as correntes
políticas europeias. Somos mais avançados do que o fascismo, no qual, diga-se de
passagem, temos muito que observar e aproveitar; deixamos atrás, com uma
distância de 50 anos, o socialismo marxista, o sindicalismo revolucionário, como
perdemos de vista, na curva de 100 anos, a liberal democracia, filha da filosofia
materialista e mãe do comunismo.169
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Nessa ótica de conhecimento político, Gustave Le Bon afirma: “Em política, os
verdadeiramente grandes homens são os que pressentem as necessidades que vão surgir, os
acontecimentos preparados pelo passado indicam o caminho pelo qual se deve enveredar”.170
Plínio Salgado criticou abertamente as teorias do século XIX, apesar de utilizá-las. Através da
definição de Le Bon, o líder integralista se rotulou como aquele homem que tinha a resposta
para o futuro através da filosofia integralista.
Observa-se que tais teorias foram usadas e posteriormente criticadas pelo líder
integralista, mas parte dos correligionários caminharam por um processo de aceitação e defesa
do pensamento baseado na teoria da Le Bon. Em 1936, Jaime Regado Pereira, secretário de
estudos da AIB da província de São Paulo, afirmou no livro: Democracia integralista: “Sem
crenças comuns, sem interesses comuns e sem sentimentos comuns jamais se poderá criar
uma alma nacional (Le Bon)”.171 Mais a frente, cita a mesma obra já referenciada do
pesquisador da psicologia social:

Le Bon, no seu livro sobre a psicologia dos povos, dedicou um capítulo especial ao
papel das crenças religiosas na evolução das civilizações, mostrando que estas
aparecem e desaparecem, respectivamente, com o nascimento e a morte dos Deuses.
A verdade deste conceito é inconteste, bastando uma rápida visão retrospectiva na
história da humanidade para se patentear a enorme influência que o espírito religioso
tem exercido nos movimentos coletivos desencadeados para a realização de um
ideal.172

São fundamentos que explicitam a formação teórica do líder integralista. Plínio
Salgado estava em constante movimento em direção a uma apropriação em que negar ou
aceitar era normal, por estar inserido em uma intelectualidade em gestação. Essa etapa de
formação do autor serviu de embasamento para outras análises que serão efetivadas no
decorrer da tese. Entretanto é necessário explicitar com clareza que, apesar de toda a crítica ao
desenvolvimento de funções materialistas e evolucionistas, como em Capitalismo e
Communismo ao definir que todo o mal é oriundo do materialismo, seja o comunismo ou o
capitalismo: “sendo injusta, imoral, semelhante situação, o capitalismo precisou arranjar uma
justificativa. Esta encontrou seus fundamentos no materialismo”173 cita Haeckel, Spencer e
Darwin como elementos de auxílio ao desenvolvimento e consolidação dessa perspectiva.
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Ao analisar o congênere português, o Integralismo Lusitano (IL), vê-se que foi com a
implantação da república em Portugal, no ano de 1910, que os teóricos do movimento
iniciaram leituras de pensadores como Gustave Le Bon, tendo inclusive essa manifestação
teórica no grupo francês conservador Action Française que foi a base de toda a organização
política de Plínio Salgado, na década de 1930.174 As relações de influência entre os
movimentos conservadores da Europa e o integralismo brasileiro são inegáveis. Dessa forma,
vê-se que grande parte da teoria materialista e evolucional condenada por Plínio Salgado
serviu de base para a organização política defendida pelo autor (ver capítulos 3 e 4).
Percebe-se uma atitude e um discurso ambíguos: ao analisar o marxismo – origem
materialista – o autor afirma: “a sua crítica ao desenvolvimento econômico da sociedade traz
uma valiosa contribuição”.175 O autor sempre deixou explícito o desejo da originalidade e, em
diversos momentos, negou relações políticas ou até mesmo inspirações, colocando o
integralismo como um movimento genuinamente brasileiro e de uma criação original, dando a
entender que possuía o “marco zero”. Assim, é possível compreender a causa de negar
veementemente todas as buscas teóricas que podem ser identificadas. Momento claro ocorreu
na conferência citada anteriormente em Recife, em que diz:

Por aí se vê que o integralismo brasileiro, considerado como pensamento filosófico e
método de crítica, nem sempre se apresenta como destruidor do passado nem como
inimigo do século XIX, e sim como uma natural continuação de ambos. Trata-se,
principalmente, de uma questão de nova perspectiva. 176

Plínio Salgado utilizou, com frequência, a base materialista para a composição da sua
doutrina, mesmo em alguns momentos negando e em outros, afirmando – marca natural do
autor – mas um ponto fundamental para a compreensão desta “alteração” do pensamento
pliniano está na afirmação: “Só o Espírito une. A matéria, divide”.177 A busca espiritual e as
reflexões religiosas passaram a ser o ponto de grande relevância do autor. Ao analisar a
origem do homem, Ernesto Haeckel diz:
É com um justificado orgulho que contemplamos, no finalizar do século XIX, os
progressos incomparáveis que a civilização e as ciências [...] realizaram durante esse
período. [...] O filósofo, porém, que considera imparcialmente todo este imenso
domínio, coloca, sem contestação, a zoologia no primeiro lugar. Porque é dela que
saiu o transformismo ou o sistema da descendência, esse ramo poderoso da história
174
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do desenvolvimento dos seres feito nascer em 1809 por João Lamarck e tendo
atingido o seu completo desenvolvimento, cinquenta anos depois, com Carlos
Darwin.178

Nessa reflexão do evolucionista, colocando Lamarck e Darwin no mesmo patamar de
análise, encontra-se uma teoria que Plínio Salgado jamais poderia conceber. Tais afirmações
de ordem materialista e científica não eram compatíveis com o pensamento pliniano de teor
espiritual em relação ao criacionismo divino para o homem. Crê-se, portanto, que para ele o
mais conveniente foi eliminar qualquer tipo de influência, relação ou inspiração oriunda nas
teorias do período novecentista e a base do discurso teórico espiritual passou a ser o objeto
central do autor. Na década de 1960, Plínio Salgado já era um senhor experiente e vivido em
relação à política. Ao lembrar-se deste momento, afirmou:

Atingindo os vinte anos, atravessei um período de que não escaparam todos os da
minha geração. Foi a fase, não de um definitivo materialismo, porém de grandes
dúvidas perturbadoras. Travei conhecimento com os filósofos da moda e procurei,
nas suas teorias e sistemas, a chave dos problemas que me inquietavam. Nessa
ocasião, li a Vida de Jesus de Renan. A limpidez do estilo, o fundo sentimental que
se percebe naquelas páginas, por detrás do frio racionalismo agnóstico, seduziramme. Já se disse que Renan é uma porta de entrada e de saída: de entrada para os que,
não conhecendo Jesus, são despertados por irreprimível simpatia humana, que leva
ao desejo de maior conhecimento do Mestre [...] Assim, tenho para mim que Renan
aliciou, sem que o percebesse, novos discípulos para Cristo e, ao mesmo tempo,
levou numerosos outros à apostasia.179

Esta é uma passagem de riqueza analítica, mesmo sendo de um período bem posterior
ao ocorrido, o que faz gerar controvérsias e criações textuais, ainda mais no período delicado
que o Brasil vivia na ocasião em 1964. Mas, mesmo assim, nota-se que a busca pelo
“esquecimento” materialista, base para o seu autodidatismo adolescente, ocorreu em um
momento em que a morte e o medo pessoal estiveram presentes de forma realista. A busca
pelo divino, negava-se e se contradizia em torno do materialismo evolucionista,
principalmente pelas relações vividas nas décadas anteriores à escrita do citado texto, uma vez
que Plínio Salgado se transformava em uma espécie de “porta-voz” da cristandade na política
brasileira.
Na concepção memorialística difundida pelo autor, com a inserção de marcos de
memória ligados ao fator morte, vê-se a busca do conforto espiritual e a consequente entrada
na literatura e política como consequência da morte da esposa e a gripe espanhola que quase o
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tirou a vida. No ano de 1918, casou-se180 com Maria Amélia Pereira e, três dias após o
nascimento da única filha, a esposa faleceu vítima de uma febre puerperal, doença constante
até o início do século XX. A filha Maria Virgília Salgado que nasceu em 06 de julho de 1919,
ficou conhecida por Maria Amélia Salgado, nome que adotou em homenagem à falecida
mãe.181 Após o nascimento da filha e morte da esposa, ocorreu uma transformação no
pensamento pliniano. Observa-se que foi um período delicado em relação às questões
privadas. No ano da morte da esposa, o autor publicou uma coletânea de poemas intitulada
Thabôr. Nos textos exprime, de maneira melancólica, todo o seu desgosto com a vida:

Para a alma de minha mulher Maria Amélia. Este livro estava no prelo, quando Deus
te levou da Terra, amargando-me a vida para sempre [...] foram todos compostos na
época mais feliz da minha existência: - o tempo do nosso amor, depois do nosso
noivado, da nossa lua de mel. Tudo passou tão rápido para nós, que eu sinto a
impressão da velhice, uma velhice de pouco mais de vinte anos, dolorosíssima na
sua precocidade. Agora que viverei triste, acabrunhado e sozinho fazendo uma
religião da tua memória, preciso inscrever na primeira pagina do meu livro, do nosso
livro, o teu nome de santa. Ninguém tem mais direito a isso. Foste a minha
inspiração, o meu estímulo, o meu consolo, na humildade da minha pobreza e nos
meus dias de dissabores. [...] Será a minha saudade, tu que foste a minha esperança.
Por agora, deixa que eu aqui inscreva o teu nome querido. 182

Esse fato afetou Plínio Salgado em todos os setores: familiar, íntimo e intelectual.
Como pode ser verificado neste “desabafo”, a morte prematura da esposa fez com que
ocorresse uma mudança radical. A inquietação do momento promoveu uma luta interna entre
o materialismo e o espiritualismo, segmento utilizado para buscar conforto nesse novo
momento de vida que novamente encontrara a morte.
O fator morte foi visto pelo autor como um elemento de transformação do
pensamento. Com o falecimento do pai, uma maturidade intelectual foi criada, ainda na
adolescência, em busca de uma valorização materialista de cunho marxista e evolucionista
Colocou-se em contato com teóricos defensores de teorias ligadas à superioridade racial e
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psicologia das massas, sendo muitas dessas teorias expressas no denominado darwinismo
social. Com a morte da esposa, a busca é em direção aos preceitos cristãos, valor que foi
criado e desenvolvido desde o seu nascimento e fez parte da sua criação moral.
Esses aspectos foram utilizados como representações de um discurso; mas, como
analisado, os elementos materialistas não sairam por completo do pensamento pliniano.
Foram apenas deixados submersos por uma necessidade momentânea de conforto espiritual e,
principalmente, pela imagem que passou a ocupar na ocasião como representante e detentor
de um discurso cristão, moralista e conservador de cunho radical:

Nova morte na vida de Plínio e, desta vez, seguida de profunda crise espiritual.
Transtornado, ele se volta para a religião, lendo Farias Brito e Jackson de
Figueiredo, pensadores católicos furiosamente antispencerianos e antipositivistas,
que irão animar até sua visão do integralismo. Desse modo, se ao falecimento do seu
pai seguiu-se a viagem a São Paulo e o contato com o materialismo positivista, a
morte da esposa irá acarretar uma duradoura ligação com o espiritualismo católico.
Essas duas influências encaminham-se, evidentemente, em direções opostas, e ele
próprio assim vai considerá-las.183

Neste momento de transição intelectual, foi atingido pela gripe espanhola que quase o
levou à morte. A doença, que matou milhões de pessoas por volta de 1918-1919, marcou o
retorno de Plínio Salgado “às lições do meio familiar. Quando pouco faltava para terminar de
ler a obra completa de Spencer, a doença lhe reacende a fé, aproximando-o da concepção
espiritualista das obras de Farias Brito e de Jackson de Figueiredo”.184 A busca por
explicações para a morte da esposa e a esperança divina para a cura da doença, fez com que
Plínio Salgado iniciasse uma reflexão interior e encontrou, nos preceitos cristãos tão
defendidos pela mãe, um reconforto para o momento.185
Nos primeiros anos do século XX, a sociedade cultural possuía, nos autores citados,
referenciais intelectuais espiritualistas a serem defendidos: “no contato intelectual com os
mais famosos autores em voga, Plínio sofre as íntimas inquietações entre o materialismo e o
espiritualismo”.186 Em consonância com a matriz memorialística criada pelo autor, entende-se
que a morte da esposa foi uma baliza de referência para o desenvolvimento da marca central
do seu pensamento, ou seja, a inserção na defesa de uma teoria espiritualista e cristã para a
sociedade brasileira, questões que o moveram. Em relação ao período, vê-se que:
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Foi nesse momento doloroso de perda da mulher que, buscando consolo na religião
católica, redigiu os poemas líricos, sociais e místicos coligidos no volume Thabôr e
a conferência sobre a vida de Jesus publicada com o título A boa nova. A
conferência e o livro de versos prenunciam uma fortíssima identificação com a
figura de Jesus como Salvador, talvez um refúgio de consolação suscitado pelo
falecimento repentino da mulher.187

Conferências realizadas em São Bento do Sapucaí, como A Boa Nova e os poemas de
Thabôr representam um momento de extrema necessidade analítica para que se possa
verificar qual a imagem que tinha, no início da fase adulta, sobre temas de real importância no
seu discurso político: cristianismo e nacionalismo, dentro de uma ótica privada e cotidiana.
Mesmo tratando-se de uma linguagem vista inicialmente como despretensiosa, alguns
elementos emocionados foram transmitidos, em uma sólida base, desenvolvida pelo autor em
tempo futuro: Deus, Pátria e Família, que passou a ser o alicerce do movimento integralista,
verificada em um Plínio, vendo-se destituído dos apoios sociais com os quais vinha contando
até então.188
Por se tratar da primeira obra publicada pelo autor ainda em São Bento do Sapucaí e
representar os primeiros momentos como escritor e intelectual, torna-se necessária, para a
compreensão de um pensamento intelectual em estágio de formação, uma análise da coletânea
de poemas contidos na obra Thabôr. Mesmo aqueles que procuram se distanciar dos
problemas mundanos e das questões políticas, inevitavelmente produzem obras que são parte
de uma experiência social mais ampla, são obras históricas e, a despeito das intenções de seus
criadores, suas ideias vivem no terreno material das relações humanas. 189 Observa-se que o
estudo da literatura é algo complexo, mas não impossível e, ao identificar nos poemas uma
produção artística e entendendo a arte como reflexo do mundo real, vê-se uma fundada
necessidade de um trabalho analítico da composição poética do autor. Pesquisar uma
produção literária, não é uma tarefa simplista. O estudo deve englobar uma investigação
ampla da produção em análise, situando o autor no tempo e espaço. “Analisar visões de
mundo e ideias transformadas em textos literários supõe investigar as condições de sua
produção, situando seus autores historicamente e socialmente”.190
Com isso, o que se vê nas produções poéticas de Plínio Salgado não são aparências do
mundo, aparência dos fatos, das ações e sim, experiência de vida revelada e transmitida pelo
autor que é um sujeito em consonância com o seu tempo, transformando questões sociais em
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arte. Os poemas em Thabôr podem ser classificados191 como originários do condoreirismo192
e pertencentes à escola literária do Parnasianismo,193 escola dominante no início do século.
Nos textos, é possível encontrar um tom saudosista, melancólico, mas também
confiante na expectativa para o futuro. Há ainda poemas com proclamações de cunho
nativista, versos de exaltação mística e de denúncia política. Alguns desses elementos
acompanharam o líder integralista por toda a vida política e intelectual, sendo tais
características provenientes da formação vinda de São Bento do Sapucaí em uma ótica
privada. Em 1937, o autor afirmou: “O nosso grande poema é ainda o mapa do Brasil...”.194 É
dentro desta concepção que o autor desenvolveu suas composições poéticas.
Anos depois de ter escrito Thabôr, torna-se possível observá-lo com práticas atuantes
na tentativa de ser um “modernista” e pertencente à vanguarda literária brasileira, mas o
cunho conservador e moralista, transformou o autor em um reformista na literatura dos anos
1920, em São Paulo (ver capítulo 2). Os 56 poemas195 contidos na obra são curtos e muitos
mostram convergências de pensamento, na ótica analisada.196
Além da dedicatória, encontram-se outros poemas que fazem alusão à mulher amada.
Na dedicatória do livro expressou a saudade dos entes queridos, de maneira especial, do pai.
Nela, Plínio exaltou as virtudes do coronel, mas também sua crítica à realidade de miséria em
que deixou a família: “Pai! Foste honrado e bom, honesto e nobre! Recordo-te a alva barba e
o cabelo grisalho, quando, do atroz destino ao prenúncio de um dobre, nos dias de amargura,
incerteza e trabalho choravas... por saber que deixavas pobre!”.197 Embora com mágoas do
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pai, por ter deixado a família numa situação difícil, Plínio retratou a beleza e a importância de
se ter uma família, como um dos alicerces para a construção da identidade humana e da união:
“Como bendigo o ardor deste velho fogão que nos congrega, e aquece, e carinhoso ensina a
mais bela, a mais suave, a mais doce lição: – ante os males que a vida – atro inverno! –
propina, conchegarmo-nos sempre, e numa eterna união!”.198 A valorização da Família,
concepção que representa um dos trinômios do lema integralista: Deus, Pátria e Família.
Temática abordada em Thabôr foi o nacionalismo. A obra foi lançada às vésperas da
eclosão do movimento modernista, com que se buscava uma valorização do nacional. O
intelectual era aquele que deveria estar à altura da nação, pois era portador da identidade
nacional.199 No poema Brasil, enaltece, com suas mais belas paisagens, outro segmento do
trinômio integralista. Segundo palavras poéticas, o amor à pátria era tão grande; que, pela
defesa dela, seria capaz de pagar qualquer preço, de entregar a própria vida:

Brasil! Ó minha pátria idolatrada! Vede: - que grande e triunfal nação! Em cada
bosque um paraíso! em cada folha da história, uma cintilação! Terra de glória e
amor! Uma sagrada de imortal e radiosa tradição! Quero por ela, manejando a
espada, enfrentar o delírio do canhão! Na febre deste amor que o sangue escalda, à
sombra da bandeira ouro-esmeralda, quero um dia tombar, quero morrer! Porque
adoro o Brasil, pátria que encerra cinzas de heróis! Terra sagrada! Terra da mulher
que me faz enlouquecer!200

Seguindo os elementos analíticos dos poemas, encontram-se aqueles que giram em
torno das questões sociais. Entende-se que “na ficção brasileira, o narrador deixa aflorar um
sentimento de piedade para com as minorias relegadas a segundo plano.”201 Em diversos
poemas de Thabôr, encontra-se um poeta abordando a indignação e o descontentamento com
aqueles que tornam a vida dos pobres e marginalizados mais difícil, “é a hora dos remorsos
inclementes, desse que despedaça os inocentes para viver e alimentar seus filhos!”.202
Os poemas de denúncia social carregam consigo os ambientes de miséria,
questionando a presença de Deus, como em Inverno: “Oh! Porque Deus não deu asas aos
pobrezinhos, se lhes dá frio, e vento, e geada, e não os cobre?”.203 Destacou ainda a revolta
daqueles que não têm o que comer, em O Pão: “E quanta mãe febril, erguendo os olhos baços,
riqueza e prosperidade, principalmente pela posição que o coronel Francisco Esteves Salgado ocupava na cidade
de São Bento do Sapucaí.
198
SALGADO, Plínio. A Lareira. In: ______. Thabôr... op. cit., p. 92.
199
PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São Paulo: Ática, 1990. p.
40.
200
SALGADO, Plínio. Brasil. In: ______. Thabôr... op. cit., p. 24.
201
LUCAS, Fábio. O caráter social da ficção do Brasil. São Paulo: Ática, 1985. p. 34.
202
SALGADO, Plínio. O jaguar. In: ______. Thabôr... op. cit., p. 28.
203
Idem. Inverno. In: ______. Thabôr... op. cit., p. 51.

77

grita, invoca o meu nome, em revolta angustiosa, vendo morrer de fome o filhinho nos
braços!”.204
Os versos de exaltação mística expressam uma religiosidade interiorana, sendo a
honradez pessoal e familiar tomada como sinal de predestinação, a presença divina convertida
em princípio e explicação última do mundo social. O próprio título do livro Thabôr, nome do
monte em que Jesus fez suas preces na véspera da crucificação, confere à coletânea esse
sentido de orações compostas num transe de provação, em que Plínio se confunde com a
figura de Cristo, mesmo elemento que pode ser observado na conferência A Boa Nova. A
provação de Plínio era ver-se sem recursos, viúvo, com uma filha pequena para educar, e
órfão, com o desafio de prover recursos ao sustento da mãe e dos irmãos. O trinômio sendo
completo com Deus.
Em Thabôr, Salgado dirigiu súplicas a Deus diante das fragilidades do povo oprimido
pelo capitalismo desigual. “Deus que nos faça bons. Deus nos faça da vida pelos trilhos e
caminhos, o supremo consolo da desgraça, o bordão protetor dos pobrezinhos”.205 Mas
Salgado chegou também a questionar a presença de Deus diante das dificuldades vistas ao seu
redor.
O mundo que Plínio Salgado observava era um espaço para o sofrimento, de extrema
desigualdade social e com isso sua indignação com Deus, “o lar é frio, há doença e o pão é
escasso... Pode Deus existir para essa gente?”.206 Mas dizia que só um grande fiel pode tecer
indignações tão pontuais à presença de Deus. Salgado tinha um discurso baseado na grande fé
e com isso afirmava ter conhecimento para fazer tais questionamentos. A tradição, o
saudosismo, a história foram alguns aspectos que quis resgatar em seus poemas, oriundos
desde a infância.
Devido aos problemas e às mudanças sociais, realizou diversos textos poéticos com o
objetivo de se colocar como uma vítima da vida e da sociedade, por isso apela a Deus, que na
verdade se colocava como ele próprio, em alguns momentos. Colocou em pauta determinados
aspectos que já eram evidentes em textos anteriores do Correio de São Bento.
Os poemas em Thabôr representam um estágio da formação de Plínio Salgado,
especialmente no sentido de verificação de valores pautados na herança do cotidiano vivido
em São Bento do Sapucaí que foram elementos fundamentais para o desenvolvimento
intelectual do autor. Nos romances, deixa explícito o paralelismo proposto entre ele e Jesus
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Cristo: “Como Jesus, eu fujo do universo, o Pensamento me transfigurando!”.207 De forma
simbólica, colocava-se no mesmo monte onde Jesus fez suas preces, realizando o mesmo, mas
naquele momento, idealizava os novos componentes que já estavam em gestação em torno do
espiritualismo, base central da sua política.
O ano de 1918 é visto por uma intensa representatividade para Plínio Salgado, foi o
momento que completou a maioridade e dessa forma:

É interessante ressaltar, desde logo, seu óbvio pendor pela vida pública, que se
confirma quando, em 1918, ele participa da fundação do Partido Municipalista,
organizado pelos líderes políticos de 16 cidades do Vale do Paraíba com o intuito de
defender os interesses das comunidades desta região. O ano de 1918, realmente, será
de grande importância para Plínio.208

Momento de grande relevância, pois esse período marca-o na fase adulta, casado e,
logo depois, viúvo; jornalista e em torno de uma organização política. O municipalismo,
defesa central do partido se transformou em uma das bandeiras do movimento integralista,
temática que estava em Portugal sendo desenvolvida pelos congêneres integralistas lusitanos,
trazidos para o Brasil por um de seus “mestres”, Jackson de Figueiredo.
A entrada de Plínio no Partido Municipalista representou um marco para a
visualização política da sua trajetória. Em Histórias da minha vida, ressalta o início da vida
política:

Fundando, com Gama Rodrigues, médico e historiador, e Agostinho Ramos, um
grande valor das letras paulistas, o ‘Partido Municipalista’, o primeiro no gênero
existente no Brasil. Inspirava-se nas ideias de Tavares Bastos, Domingos Jaguaribe e
outros estudiosos do problema municipal. O municipalismo no Brasil, depois
consagrado na ‘Ação Integralista Brasileira’, tem sua origem naquele movimento
inicial.209

Plínio Salgado afirmava ser o desequilíbrio entre os poderes centrais, os Estados e os
Municípios fato que o impressionava.210 Dessa forma era preciso realizar algo e enxergava
nesta organização política uma saída plausível para esses problemas.
Foi neste momento que Plínio Salgado começou a se destacar com certa relevância,
principalmente no que se refere às questões culturais e religiosas. A exaltação nacionalista
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ufanista, presente desde a infância, era latente em algumas conferências, como em 1916, em
ocasião do aniversário de Independência do Brasil:

Brasileiros! Precisamos amar nossa Pátria até o delírio e entre as duas palavras de D.
Pedro (Independência ou Morte), optar sempre pela independência. Sejamos
patriotas até o delírio, sejamos unidos e fortes e o futuro será nosso. Nunca morra
em nossos corações a fagulha do patriotismo.211

Há uma relevância no discurso de Plínio Salgado ao ser paralelizado com os
ensinamentos e a criação educacional. Assim, não é estranho notar este tom ufanista que é
contínuo em toda a trajetória intelectual. Em 1969, ao escrever sobre a Independência do
Brasil em tom de exaltação da imagem de D. Pedro I, afirmou:

Desembainhou a espada. Todos fizeram o mesmo. Eram quatro horas da tarde. O
Príncipe bradou: ‘Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a
liberdade do Brasil’. E, com todas as forças, lançou o grito célebre: Independência
ou morte!’.212

Busca-se o paralelismo entre o Plínio Salgado dos 23 anos e o dos 74 anos, ou seja, o
mesmo. Mesmo discurso de exaltação, temática das conferências e textos deste início de
produção intelectual, mas que o seguiu por toda a vida política, recorrente na geração
modernista que será caracterizada, independente da linha de desenvolvimento literário, pelo
ufanismo.
Como foi analisado no início do capítulo, assunto recorrente desde a infância de Plínio
Salgado era o cristianismo e foi justamente esse o tema da primeira conferência, seguida da
publicação do autor. Em 1919, foi realizada, por ocasião de um festival em benefício da BoaImprensa e da Conferência de São Vicente de Paula na cidade de São Bento do Sapucaí, a
palestra: A Boa Nova. O texto impresso pelo cunhado, Genésio Cândido Pereira, circulou em
toda a região e chegou à cidade de São Paulo, sendo publicado pela Seção de obras de “O
Estado de S. Paulo”.
A palestra, com temática de cunho unicamente religioso, marca do “novo Plínio
Salgado” teve como desenvolvimento central os preceitos cristãos oriundos da mãe. Ao
discorrer sobre a temática em torno da conferência, o autor não se deixou abater e se colocou
no patamar de grandes elementos da intelectualidade. Observa-se uma característica do
comportamento pliniano: o autoengrandecimento:
211
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Assim, o tema que ora escolho para dar cumprimento à incumbência que me foi
cometida, é um velho tema de artistas e de filósofos colossais. Foi tema predileto
daquelas escolas de pintores célebres da Renascença [...] Tem sido, desde a queda da
arte pagã e da floração artística da idade média, o assunto querido de escritores e de
poetas de apurada sensibilidade. E, com ser tão tratado e tão explorado, não deixa
nunca de ser novo e fresco [...] escolhi para palestrarmos, o eterno assunto que
ambas evocam [...] Aqui nos reúnem a imprensa que vai bater-se intemerata pela
palavra de Jesus.213

A temática, “a palavra de Jesus”, era enxergada por ele como um momento de
recordação dos momentos de infância: “Meus senhores e minhas senhoras! Levado pela
vertigem do pensamento, arrastado pelo sentimento de simpatia que me prende ao Homem
Deus desde quando comecei a amá-lo na minha infância”.214 Através de textos bíblicos, Plínio
Salgado discutiu, na conferência, o nascimento de Jesus Cristo, passando pela estrela que
guiou os reis magos e toda a doutrina em torno do discurso cristão. Teve como propósito
analisar a denominada Boa Nova que é justamente o nascimento de Cristo, mas deixou, em
mensagens subliminares, algumas questões passíveis de análise. Ao citar a mensagem deixada
por Jesus na terra, afirma:

E a Boa Nova ia sendo pregada, anunciada em todos os recantos do mundo.
Incansáveis eram os discípulos de Jesus [...] Os mártires da nova Crença
multiplicam-se [...] Esta é a época mais bela do Cristianismo. Época de religião
heroica, da Igreja militante. Escondida nas catacumbas, sob o tremendo ambiente da
opressão, a selva lateja fortemente, até que um dia irrompe e domina o universo. 215

Veja-se que, ao mencionar sobre os mártires da nova crença, utiliza o verbo no
presente, dando o entendimento que ainda há a necessidade de promover a multiplicação da
crença cristã. Sem dúvida, Plínio Salgado se via naquele momento, saindo da juventude e
entrando na fase adulta, como uma espécie de mensageiro ou profeta. Vale ressaltar a
existência da Igreja militante, ou seja, não há uma instituição unicamente religiosa. A
conferência foi realizada em 1919, momento em que havia iniciado sua “nova conversão”216
em direção ao cristianismo, deixando de lado as práticas materialistas. Entretanto o mais
importante naquele momento era o panorama do mundo. Havia uma Guerra Mundial
ocorrendo e a incerteza religiosa era marcante devido à explosão da Revolução Bolchevique,
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em 1917. Percebe-se um homem aguerrido no combate anticomunista, mesmo sem citar ou
iniciar uma “cruzada” contra o “perigo vermelho”.
Décadas mais tarde, o autor lembra, com destaque, o momento da conferência de
1919. Em 1964; o autor, ao analisar a obra Vida de Jesus afirmou: “Penso mesmo que a
semente da obra foi uma conferência que pronunciei na minha cidade natal, intitulada A Boa
Nova”.217
Nesse momento de reflexões na ótica cristã, Plínio Salgado vivia em São Bento do
Sapucaí dividido em dois segmentos, a princípio incompatíveis. Mas, como afirmou o próprio
autor, a igreja deve ser militante, assim os preceitos do cristianismo associados a uma política
nacionalista, passavam a ser segmentos defensores do autor na cidade, tendo no Partido
Municipalista, a maior expressão. Com a expressão: “Máximo de centralização política e
máximo de descentralização administrativa”,218 o autor desenvolveu parte daquilo que
inspirou, anos mais tarde, o desenvolvimento da doutrinação política em torno da AIB.
O momento final de Plínio Salgado em São Bento do Sapucaí ocorreu em 1920 com
um ato de violência acarretada em prisão: “Plínio acaba por ser preso pela polícia após um
tiroteio ocorrido durante a campanha do Partido Municipalista, seguindo-se a essa prisão uma
segunda e definitiva viagem para São Paulo”.219
A prisão, seguida da mudança para São Paulo, representou um momento de maior
reflexão em relação à política pretendida por ele em torno do espiritualismo, com isso, crê-se
que é essencial uma análise sobre as bases que serviram de apoio para o desenvolvimento do
jovem Salgado:

Todas essas referências são importantes para compreendermos o ambiente em que se
formou o pensamento do jovem líder integralista, porque foi nesse período,
transcorrido do segundo decênio do século XX até a década de 1930, que Plínio
Salgado colheu as principais ideias que, mais tarde, fizeram parte da doutrina
integralista. O modernismo, o pensamento autoritário e os pensadores espirituaiscatólicos colaboraram para a herança intelectual de Salgado. Por esse motivo
devemos compreender essas ações intelectuais articuladas com o tempo de
maturação das ideias do futuro líder da Ação Integralista Brasileira. 220

Verifica-se que, sob a influência de teóricos do catolicismo conservador da década de
20, Plínio Salgado, no ano de 1927, publicou a obra Literatura e Política e nesse livro podem
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ser analisadas as primeiras referências que estiveram presentes no pensamento de Salgado
sobre a intelectualidade brasileira:

Sentir-se-á nestas páginas a impressão que me tem ficado da obra de Alberto Torres,
das ponderações de Tavares Bastos, do novo pensamento nacional que, com feições
diferentes, por vezes contrastantes, espelha-se na literatura social e política de
Oliveira Vianna, Pontes de Miranda, Licínio Cardoso, Roquete Pinto, Tristão de
Ataíde, Jackson de Figueiredo, e outros de igual merecimento. Também será
observada a influência dos depoimentos e comentários de Euclides da Cunha,
visionador alcantilado dos problemas brasileiros. E ver-se-á, finalmente, que tomei o
Brasil dentro do seu tempo e das contingências internacionais, sob a impressão
fortíssima da situação nacional em face da luta de ideias que derivou, nos velhos
países, da Grande Guerra e da Revolução Russa. 221

Em Jackson de Figueiredo,222 Salgado encontrou bases de sustentação no
desenvolvimento do pensamento cristão para o desenvolvimento nacional:

Uma rigorosa disciplina caracterizou a dinâmica da personalidade de Jackson de
Figueiredo, conforme obra doutrinária [...] Ordem, autoridade e disciplina eram seus
princípios mais caros. [...] A Igreja é vista por Figueiredo como a instituição capaz
de garantir o equilíbrio na estrutura social, como refúgio do amor e da bondade,
como força e amparo seguro. [...] Para ele, o pensamento liberal constitui a maior
fonte de injustiça social, a origem de todas as tiranias políticas presentes no mundo
moderno. Considera-o uma fantasia de doutrina, em virtude de sua incapacidade de
afirmação dogmática. Não acredita no livre exame, na vontade do povo, no sufrágio
popular e no laicismo. No campo político, seu empenho consiste em exigir maior
respeito à lei, em esclarecer o conceito de ordem e em fortalecer o princípio da
autoridade.223

Através da teoria proposta por Jackson de Figueiredo, notam-se algumas das bases do
pensamento doutrinário de Plínio Salgado e o conhecimento oficial do pensamento
conservador português, através do IL. Temáticas como o antiliberalismo e o valor cristão
como base de justificativa de um poder autoritário passavam a ser desenvolvidas em uma
discussão pautada nos grupos conservadores radicais europeus, notadamente a Action
Française e o Integralismo de Portugal. Compreendia a Revolução Francesa de 1789 como
causadora dos males da sociedade, principalmente no terreno do cristianismo, por isso a luta
intensa e categórica contra os movimentos liberais:

Jackson de Figueiredo contribuía para fortalecer o Poder Executivo, um poder que
acentuou gradativamente sua tendência ao autoritarismo e à centralização nos
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últimos governos da ‘República Velha’. Ele e seu grupo organizaram-se em defesa
da legalidade, em combate aos movimentos ‘liberais’ de sua época.224

O pensamento católico de Jackson de Figueiredo está relacionado à principal ação da
Igreja Católica na década de 20, através da fundação do Centro Dom Vital, que tinha como
princípio lutar por uma política anticomunista e antiliberal:

O Centro Dom Vital foi fundado por Jackson de Figueiredo em 1922, com o apoio
de D. Leme. A definição de seu papel está diretamente ligada à conjuntura social
brasileira. [...] Um espírito de euforia e renovação emergia no período pós-guerra.
Instituições políticas começavam a entrar em crise. [...] O Centro Dom Vital foi
organizado com a finalidade de catolicizar as leis, lutar pela paz [...] enfim, para
contribuir com o episcopado na obra de recatolicização da intelectualidade. 225

A intenção do Centro Dom Vital era formar um forte grupo católico com o objetivo de
transformar o Brasil através do catolicismo:

O clero católico brasileiro, sob a liderança do Cardeal Dom Sebastião Leme
empenhou-se num esforço de ‘recristianizar’ a população do país, que no seu
entender estaria se afastando cada vez mais do caminho traçado pela religião. [...]
No primeiro momento os inimigos principais eram o liberalismo, a maçonaria e o
positivismo, mas logo os comunistas assumiram o lugar de adversário e concorrente
mais perigoso.226

A fundação do Centro Dom Vital mostrava uma forte preocupação da igreja com a
formação dos intelectuais católicos. Eles seriam os responsáveis por fazer a ligação com a
camada mais baixa da sociedade, impedindo que fosse para o lado comunista, ou seja, a
organização religiosa possuía uma preocupação essencialmente política:

O surgimento do Centro D. Vital, criado em 1921, por Jackson de Figueiredo,
assinalava a participação dos católicos na política militante, embora não partidária.
Os católicos do Centro, influenciados por Maritain, iriam empreender uma tentativa
de criar uma nova consciência, mais atuante no plano material.227

O pensamento de Jacques Maritain foi elemento central no desenvolvimento político
de Plínio Salgado (ver capítulo 8). As relações do integralismo com o vitalismo são questões
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que apresentam certa divergência no debate, uma vez que é defendida, pela maior parte dos
pesquisadores do vitalismo, uma inexistência de relações com o integralismo.

O fato de o Centro Dom Vital ter assumido um papel restrito no combate ao
liberalismo contribuiu para gerar um mal-entendido entre o vitalismo e o
integralismo, no ano de 1932. Figueiredo entendeu que, no período anterior a 1928,
a conjuntura política nacional havia colocado seu grupo diante de dois caminhos:
optar pelo fascismo ou pelo comunismo, ou ficar com o liberalismo burguês; em
decorrência desta situação, a aliança ente catolicismo e direitismo era vista como
inevitável. Alceu Amoroso Lima, continuando o trabalho de Jackson de Figueiredo,
defendia o princípio de autoridade, porém sem nenhum envolvimento com qualquer
política partidária.228

Percebe-se que o contato de Plínio Salgado com o Centro Dom Vital foi pautado por
interesses múltiplos. A AIB contou com a adesão de católicos pertencentes ao Centro, como
Alceu Amoroso Lima; e o integralismo teve no quadro de militantes a adesão de alguns
católicos do Centro Dom Vital, porque propunha o desenvolvimento de uma sociedade cristã
regida pelo princípio da autoridade o que coincidia com as propostas da AIB.
Em entrevista, Plínio Salgado, ao refletir sobre a relação teórica espiritualista de
Jackson de Figueiredo, afirmou:

Como acontecera a tantos outros, as minhas relações com o nobre filósofo, por
intermédio de seus livros porque ele já era falecido, reconduziram-me
intelectualmente a afirmação espiritualista mais decidida, essa afirmação que nunca
deixara de existir no fundo dos meus sentimentos. É a ideia de Jesus como chave de
todas as inquietações humanas, voltou novamente em mim como um convite, como
um secreto apelo.229

A intelectualidade católica da década de 20 foi, para Plínio Salgado, uma espécie de
conforto para a morte da esposa e, ao mesmo tempo, a busca de força para a concepção de um
novo ideal político, concepções que acompanharam o escritor durante toda a vida. Através da
citação anterior, é possível verificar que mecanismos teóricos da década de 1920 foram
essenciais para a criação de sua principal obra religiosa na década de 1940, Vida de Jesus,
(ver capítulo 6). Há ainda um processo de presença doutrinária nas teorias de Euclides da
Cunha, Alberto Torres e Farias Brito, principalmente no contexto de busca de uma ação
missionária e nacionalista para o Brasil.230 Ao relatar essa formação intelectual na concepção
cristã, alterando o direcionamento até então existente, Plínio Salgado afirma que:
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O conhecimento que travei com os trabalhos de Farias Brito, um dos mais altos
pensadores das duas Américas. Conquanto não fosse um católico, talvez nem
mesmo um cristão, Farias conduziu grande número de intelectuais brasileiros ao
Reino de Cristo, pela crítica luminosa, larga e profunda, que desenvolveu a respeito
dos sistemas filosóficos do século XIX, apontando-lhes a insuficiência para atender
aos reclamos do nosso século.231

Como pode ser observado, Plínio Salgado buscou a religiosidade latente desde a
infância nos caminhos teóricos, após a morte de Maria Amélia, colocando-se novamente na
rota do espiritualismo através de um forte diálogo com a intelectualidade católica do período.
Vale lembrar que, nesse momento, já ocupava uma posição de maior destaque no cenário
cultural e até mesmo a maturidade o fez desgarrar de concepções vistas por ele como
“radicais” em um momento de juventude. Tais ideias eram ligadas aos princípios
materialistas, mas novos radicalismos passavam a existir em torno do pensamento pliniano, o
conservadorismo radical.
As relações de influência e relação de Plínio Salgado com a religiosidade,
notadamente a católica, foi alvo de estudo de diversos investigadores. 232 Ressalte-se que o
objetivo da tese, não é especificar essa relação, uma vez que o ponto central de influência será
tratado dentro da ótica portuguesa. Sendo assim, a pesquisa neste momento identifica como
necessária uma análise de convergências e divergências do pensamento pliniano com alguns
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pensadores católicos vistos pelo autor como base da sua formação, mas sem delimitar
concepções profundas analíticas.
A contraposição entre o materialismo e o espiritualismo são os focos do regimento
acerca do seu pensamento, cujo ponto de grande força é visto como uma das matrizes
políticas dele e está presente no pensamento de Alberto Torres. 233 A partir das concepções
deste autor, Salgado e um forte grupo de intelectuais na década de 20, desenvolveram a teoria
do “mal urbano”, e da “salvação pelo retorno ao interior do Brasil”.234 Através desse traço
político, pode-se compreender, com maior clareza, o momento no qual estes intelectuais
produziam novas propostas para a sociedade, tendo como base um novo conceito de
sociedade e Estado. Aliás, a teoria de Alberto Torres está presente em praticamente todas as
obras literárias ficcionais de Plínio Salgado, além de ser a base do Manifesto de outubro de
1932, a luta contra o cosmopolitismo e a defesa nacional. Ao citar sua primeira grande obra
literária: O estrangeiro, afirmou:

Em abril de 1926, publicou-se o romance; nunca mais abandonei esta batalha. O
drama de meu povo apoderou-se de mim. As dores, os misteriosos tumultos de uma
sociedade em formação, as lutas políticas, os caldeamentos étnicos, cosmopolitismo
e nacionalismo, civilização artificial e instintos bárbaros da floresta, angústias do
pensamento e vagas ansiedades coletivas, tudo isso constituiu, dia a dia, uma
orquestra perene que me empolgava no turbilhão de músicas estranhas. Esgotandose a primeira edição do O estrangeiro em vinte dias, meus amigos comemoraram
esse fato, oferecendo-me em bronze o personagem do romance que encarnava o
espírito imortal da Terra Jovem. 235

No Manifesto de outubro de 1932, Plínio Salgado expôs seus propósitos para o Brasil.
O autor e político deixou, explícita no Manifesto, sua proposta política para o Brasil: a defesa
de um nacionalismo baseado no conservadorismo, tendo a manutenção da propriedade como
forma de organização social, a aversão ao cosmopolitismo para a defesa de uma sociedade
forte e organizada dentro de um contexto tradicionalista.236
Plínio Salgado, no dia 3 de dezembro de 1974, promoveu um discurso na Câmara dos
Deputados, em Brasília. Esse ato foi o último momento público do líder, na ocasião com 79
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anos. Na despedida do parlamento, fez uma reflexão sobre a vida política e cultural no Brasil
e, ao relembrar a década de 30, comprovando apropriações idealizadas, discursou:

Nesse tempo, estava eu muito influenciado por alguns patrícios, a começar por
Farias Brito, o filósofo cearense que me incutiu, mediante análise que fez das
filosofias do século XIX, o sentimento espiritualista. Ao mesmo tempo embrenheime na leitura de Alberto Torres. Primeiro, na sua Organização Nacional, em que
criticava a Constituição de 1891, mostrando seu desacerto pela falta de conexão com
a verdadeira realidade do nosso país, em seguida, no seu livro Problema Nacional
Brasileiro, que me inspirou apaixonada orientação nacionalista. Alberto Torres foi
meu mestre de nacionalismo brasileiro.237

A partir deste momento, a intelectualidade católica e conservadora passam a ser
constante no discurso de Plínio Salgado e, como pode ser observado no discurso anterior, foi
um elemento que seguiu o autor por toda a trajetória política. Poeta, escritor e político,
Salgado imprimiu à sua obra uma densa atmosfera de espiritualismo cristão, moralismo e
autoritarismo, circundados por temas sociais. Seu discurso político possui uma tendência
conciliatória e uma das bases de sua doutrinação é a negação da luta de classes no Brasil. Esse
traço conservador mostra-se no aspecto nacionalista de sua obra, que encara a teoria marxista
como uma invasão estrangeira. Do mesmo modo, o liberalismo é visto ao lado do comunismo
como duas faces da mesma moeda: o materialismo burguês, antagônico ao espiritualismo
integralista. Tal dualidade foi o fundamento dos escritos ao longo de toda a trajetória
intelectual.
Observa-se que Plínio Salgado, desde a infância, através de uma criação cristã e
conservadora, revela uma intensa presença cultural na sua formação. Tais questões
promoveram a dinâmica e a constante apropriação que criava uma concepção de
autenticidade, mas que era uma imagem oriunda do século XIX. Paralelo à intelectualidade
cristã, elemento de suma importância no conhecimento teórico de Plínio Salgado e, com a
consolidação da formação política do autor, outros componentes começaram a surgir em torno
do líder: a literatura reformista (modernista), o avanço do trabalho como jornalista,
romancista e a definitiva saída de São Bento do Sapucaí em direção a São Paulo, promovendo
assim um direcionamento intelectual e principalmente político.
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CAPÍTULO II – SÃO PAULO: MOMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO INTELECTUAL
E VISIBILIDADE NACIONAL

O foco deste capítulo é a consolidação intelectual de Plínio Salgado e o seu
aparecimento no cenário político e cultural brasileiro. Com a chegada a São Paulo, o autor
passou a buscar espaços em grupos de relevância intelectual, alcançando importante
participação no cenário modernista da década de 1920, abrindo espaço para a organização
política em torno do integralismo brasileiro.
Em um contexto de consolidação do regime republicano, chegou Plínio Salgado à
cidade de São Paulo, em um período de turbulências políticas, econômicas e culturais. Neste
ambiente que vigorava desde fins do século XIX, com a implantação da república, ocorreu o
fortalecimento de um sistema que atendesse aos interesses dos “novos atores” que entravam
em cena no Brasil.
O início da república foi marcado por um processo de heterogeneidade, portanto
percebe-se uma instabilidade no decorrer do processo político no país, nas primeiras décadas
do século XX, que teve como marca o poder de uma forte oligarquia baseada na força
tradicionalista cafeeira. Assim é possível identificar o contexto de divergências que
estabeleceram o nascimento da cultura política no Brasil.
Com o avanço da república brasileira, encontra-se, na década de 1920, um período de
instabilidade na manutenção da ordem oligárquica. Os elementos de sustentação do regime,
como a denominada política dos governadores, mecanismo de acordos prévios entre os
coronéis, apresentava certo desgaste e os partidos políticos tradicionais entravam em conflito:
o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido Republicano Mineiro (PRM). A aliança
entre São Paulo e Minas Gerais, no comando da política nacional, não era um acordo que
primava pela harmonia política, pois existiu uma série de divergências entre os estados
envolvidos, sendo essas oposições presentes em vários momentos da Primeira República.
Durante essa instabilidade política, chegou a São Paulo, Plínio Salgado. Segundo
memórias: “Veio para S. Paulo. Sem cartas de recomendação.”238 Com uma nova perspectiva
política e intelectual, o futuro líder integralista iniciou um caminho em direção ao
nacionalismo cristão de cunho conservador idealizado em São Bento do Sapucaí. Assim, a
formação da doutrina integralista começou a ser cristalizada.
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2.1 NA SÃO PAULO DA PRIMEIRA REPÚBLICA

A experiência em São Bento do Sapucaí colocou Plínio Salgado na rota jornalística.
Através do amigo Nuto Sant’Anna,239 que publicou alguns trabalhos do autor na seção de
letras do Correio Paulistano, conseguiu um lugar de suplente de revisor do periódico.240 O
jornal representava o PRP, justamente o órgão que tinha como preceito a defesa de valores
oligárquicos, questões criticadas com veemência pelo autor. Após conhecer a estrutura do
partido, não poupou palavras: “Em São Paulo, formaram-se verdadeiras quadrilhas de
‘gangster’, chefiados por cabos eleitorais estrangeiros, que serviam a chefes do PRP”.241 Vale
lembrar que a figura de referência paterna era um exemplo típico de força local. O coronel
Francisco Esteves Salgado, representava aquilo que Plínio afirmava ser um “divertimento de
quatro em quatro anos”,242 e não media o tom das críticas à estrutura oligárquica, mais um
sinal da ambiguidade pliniana:

A política republicana criou no Brasil duas sortes de atividades partidárias, com
fundamento em interesses reais: – a luta entre os partidos municipais pela disputa do
mando local, e a contenda entre os grandes Estados que, desde 1890, ora se
harmonizam, ora se agridem, pleiteando a posse do Poder Federal.243

A importância para Plínio Salgado neste momento não era de fato a atuação nos
jornais, mas o círculo de contatos, pois o processo político e cultural foi aspecto presente com
intensidade neste período. Através de relações com grupos de intelectuais paulistanos, ele foi
aos poucos promovendo uma inserção no meio cultural na ótica política:

Os contatos com os grupos intelectuais e políticos, seja nas reuniões que realizava na
pensão em que morava, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, seja nas discussões
políticas e modernistas na redação do Correio Paulistano, abrem novas perspectivas
para a formação cultural e política de Salgado.244

A sua atuação profissional no órgão do PRP era enxergada por ele como algo inferior,
mas com necessidade momentânea, como expresso pelo biógrafo oficial do autor na década
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de 1950: “É um cargo subalterníssimo, mas sente-se satisfeito”.245 Atuou ainda no periódico A
Gazeta, comentando a seção de futebol: “com isso obtém entrada grátis nos jogos esportivos e
aufere remuneração pela crônica que redige”.246
Por ter sido formado no interior de São Paulo nos preceitos oligárquicos, possuía
anseios e determinados valores vindos dessa prática. Exemplo claro era a atuação no PRP,
mesmo assumindo uma posição radical no interior do partido, pois defendia mudanças
superestruturais. Ainda no Correio Paulistano, teve contato com ideias que foram elementos
chave para o desenrolar do político. Em pouco tempo, o autor passou a se dedicar: “a todo
gênero de jornalismo: reportagem, crítica literária, aborda problemas econômicos, políticos,
administrativos. O seu nome ganha prestígio rapidamente. É a grande sensação, o nome que
desperta mais curiosidade no jornalismo paulista”.247
Naquela época, a chefia de redação estava a cargo do poeta Menotti del Picchia, que o
promoveu a revisor de redação do jornal. O contato com o ambiente cultural que o jornal
promovia foi crucial para a criação do tempo da formação cultural nacionalista, que está
associado ao tempo da criação literária e catequizadora:

Na redação do órgão oficial do Partido Republicano Paulista ele encontra o ambiente
político e intelectual de que necessitava. Os jornalistas estão em contato permanente
com os dirigentes do Partido, o que abre a possibilidade de uma eventual carreira
política. Na situação de Salgado, jovem e ambicioso e oriundo de uma pequena
cidade do interior, esta é a situação ideal. Ao mesmo tempo um ambiente intelectual
de vanguarda, já que a maioria dos redatores apoia o movimento modernista, do qual
o redator-chefe, Menotti del Picchia, é um dos líderes.248

A influência que passou a ter neste momento era visível. O movimento de vanguarda
nos padrões modernistas era o debate ideal de que o autor necessitava para aprimorar a
intelectualidade, mantendo os conhecimentos e valores nacionalistas e cristãos que o levaram
de São Bento do Sapucaí para São Paulo. A sua ação de neste momento era necessária
principalmente para romper com os vínculos oligárquicos da Primeira República.
No período do Correio Paulistano, antes mesmo do crucial ano de 1922 com a
realização da Semana de Arte Moderna e todas as repercussões, ampliava relacionamentos e
demonstrava avanços culturais. Nos anos de 1920 e 1921, o autor publicou na respeitada
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Revista do Brasil, coordenada por Monteiro Lobato.249 O periódico, que foi fundado em 1916,
tinha como característica básica a defesa e análise cultural de cunho nacionalista,250 o espaço
adequado para Plínio Salgado. No ano de 1918, Monteiro Lobato adquiriu a revista e passou a
abrir espaços para novos talentos, consolidando a revista como uma expressão dos valores
nacionalistas. Em 1926, ao escrever no jornal A Manhã do Rio de Janeiro sobre o romance O
estrangeiro de Plínio Salgado, Lobato disse que:

Vem de S. Paulo um livro que vale pela mais pura revelação artística destes últimos
tempos. O estrangeiro, de Plínio Salgado [...] Todo o livro [...] é uma inaudita
riqueza de novidades bárbaras, sem metro, sem verniz, sem lixa acadêmica – só
força, a força pura [...] Plínio Salgado é uma força nova com a qual o país tem que
contar.251

A defesa e admiração de Monteiro Lobato por ele foi uma surpresa, uma vez que é de
conhecimento a rispidez com a qual tratava os modernistas. Apesar de ser um defensor do
nacionalismo, assim como parte dos modernistas, Monteiro Lobato não compactuava com os
rumos do grupo intelectual brasileiro e se transformou, em um crítico ferrenho do movimento,
mesmo possuindo uma visão nacionalista e sendo transformado em um dos símbolos da luta
pelo petróleo e na defesa do Brasil.
O rótulo de antimodernista que alguns críticos e analistas deram a Monteiro Lobato
teve início nos anos que antecederam a Semana de 22. Além de um escritor de sucesso no
início da década de 1920, era um dos intelectuais de maior influência no meio paulistano. Sua
feroz crítica à exposição de Anita Malfati252 iniciou uma relação conflituosa com a geração de
22, o que lhe valeria a fama de antimodernista, responsável pela marginalização de sua
produção intelectual no repertório das conquistas modernistas.
O caso Anita Malfati ocorreu através do artigo de 20 de dezembro de 1917: A
propósito da exposição Malfatti, para o jornal O Estado de São Paulo.253 Para Mário de
Andrade: “Lobato foi cruel”.254 Esse artigo reuniu intelectualmente o futuro grupo
modernista. Vinte anos depois do polêmico artigo, Oswald de Andrade lhe endereçaria uma
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carta aberta, saudando-o como Gandhi do modernismo, mas não sem antes lembrá-lo de que
havia sido responsável por não ter: “sua merecida parte de leão nas transformações
tumultuosas, mas definitivas, que vieram se desdobrando desde a Semana de 22.255 A
reciprocidade de Plínio Salgado em relação a Lobato, não foi a mesma. Em 1931 escreveu:

Esquece, ou ignora, todo o drama continental da nossa organização agrária, sem
hulha nem ferro, sem capitais e sem nenhum estímulo, desses que tiveram outros
povos, e afirma que o brasileiro é preguiçoso, é indolente, é incapaz. Dessa forma,
ele renega o próprio povo ao qual pertence. 256

Não concordava com a visão nacionalista do autor. Com um teor liberal, o pensamento
de Monteiro Lobato, principalmente em relação ao aspecto de desvalorização do brasileiro,
era algo inconcebível para ele.257 O autor dizia: “É uma calúnia dizer-se que o brasileiro é
vadio. Nunca houve um povo mais trabalhador do que o brasileiro”.258
Não era visto por Monteiro Lobato como um típico modernista, elogios e propaganda
da sua obra eram evidentes. A presente investigação não o considera como um modernista no
teor da palavra, pois entende-se que essa não era a proposta do autor que estava mais para um
reformista infiltrado na vanguarda de 22:

Muita coisa foi escrita sobre esse período de tensão renovadora na vida literária
brasileira, que vai de 1900 a 1922-28. No entanto, poucos se deram conta dos
exageros com que a crônica da época acabou moldando o perfil revolucionário de
alguns reformistas infiltrados na vanguarda de 22, particularmente nas revistas e
manifestos que vieram a público depois da realização da Semana. 259

Verifica-se no movimento em questão a existência de muitos intelectuais modernistas
de última hora, com o objetivo claro de aproveitar o momento e aparecer ao público que
estava em voga: “apareceram travestidos de radicais intransigentes e dispostos a dissimular
sem titubeios o compromisso inequívoco que sempre os amarrou à ideologia dos valores
dominantes”.260 Plínio Salgado estava nesse grupo e as ações modernistas do autor foram
desfiguradas perante o movimento, entende-se porque Monteiro Lobato não o criticou da
mesma forma que teceu comentários ofensivos a outros membros da vanguarda.
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Em 1920, publicou, na edição de número 58 do mês de outubro, o primeiro texto na
capital paulista, intitulado: Não matarás.261 O texto foi escrito ainda em São Bento do Sapucaí
como consta em assinatura,262 mas representava esse novo momento do Plínio na capital.
Mais uma vez elementos familiares e experiências pessoais estiveram presentes.
A elaboração intelectual é oriunda de uma determinada sociabilidade, sendo este
espaço fundamental para a verificação da composição literária de Plínio Salgado. Nesse
aspecto a pesquisa propõe a análise da cultura política, não como algo visto como unicamente
real, mas palavras cuja proposta caminhava em torno de um objetivo previamente
estabelecido ou planejado.

2.1.1 Revista do Brasil e inserção intelectual

Na edição de outubro de 1920 da Revista do Brasil, Plínio Salgado, através do texto:
Não matarás contou a história de Zé de Mello, um capanga, matador de aluguel que ficou
arrependido e colocou em Cristo a responsabilidade para tal feito. O texto tem início na
expressão de medo e insegurança que o capataz tem no momento do crime. O autor teve como
objetivo analisar o mandonismo local, caracterizado como chagas a serem combatidas.
Analisou de forma rápida, porém reveladora, a visão que possuía em relação à oligarquia
brasileira, caracterizando assim a impunidade nas localidades, principalmente pela influência
dos líderes locais que criavam as próprias regras, impedindo o fortalecimento de qualquer
prática nacional. Zé de Mello, após ser preso, afirmou: “Tudo, entretanto, se arranjara. O
patrão tinha influência política na cidade; os senhores do Diretório teceram suas pequeninas
intrigas numa cabala incessante e a coisa terminou bem: absolvição unânime”.263
Plínio Salgado teve como objetivo neste conto analisar um caminho que para ele era
necessário e de fundamentação para o fim dessa dominação oligárquica: o cristianismo,
elemento que esteve presente até o fim da vida na década de 1970:

Zé de Mello olhava pasmado a paisagem, cismado. Alguma coisa lhe dizia que não
fosse, que atendesse aos rogos da filha. – Vem trovoada grossa, nhô pai! dizia a
rapariga a arregalar os olhos expressivos e negros que lhe realçavam a morbidez do
semblante anêmico – Não. Tenho um serviço... retrucava, indeciso. [...] Distraído,
261
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escorregou a mão pesada sobre a mesinha ao seu alcance, apanhou casualmente um
livro de rezas da filha, abriu-o e começou a folheá-lo maquinalmente. Chegou a uma
página suja e gasta que lhe aguçou a curiosidade. Era uma litografia colorida
representando um Cristo, resplandecente, de olhar manso, metido entre os algozes, à
entrada das Oliveiras, com a mão estendida para Pedro que furiosamente brandia a
espada. A estampa impressionou a imaginação doentia e perturbadora do velho
assassino. – Soletra isto aqui, minha filha, rogou à mocinha. A filha soletrou e
depois leu corretamente: – Não matarás.264

Somente com o cristianismo e através de uma conscientização religiosa, determinados
aspectos políticos poderiam ser transformados em uma nova direção. Mostrou que a palavra
de Cristo era forte na intenção de modificar o ser humano. Esse elemento foi a base de
sustentação da política nacionalista de Plínio Salgado, através da Ação Integralista Brasileira
(AIB) e do Partido de Representação Popular (PRP), movimentos políticos que tiveram como
ânsia a defesa de uma política cristã de cunho conservador.
Essa, todavia, mantém grandes afinidades com a ideologia fascista da ‘alma’, ou
com o primado do espiritual, cujo paroxismo encontra-se na identificação do
integralismo enquanto ‘obra do espírito’, isto é, na ideia tão cara aos camisas-verdes
de organizar o país sob a égide da ‘cultura’. 265

O discurso espiritualista foi a base do integralismo. Plínio Salgado, em 08 de
novembro de 1934, em artigo publicado no jornal A Offensiva, afirmou que: “O
desenvolvimento do integralismo, até seu triunfo, terá de obedecer a leis próprias, inerentes à
psicologia social de determinada massa humana, em determinadas circunstâncias geográficas,
históricas, econômicas e, principalmente, espirituais”.266 Tais ideias estavam presentes mais
de uma década antes da fundação da AIB no conto que tem como personagem central Zé de
Mello, que não matou o alvo e mostrou arrependimento mediante aos atos cometidos perante
a palavra cristã, caracterizando assim, a sólida fundamentação espiritual na trajetória
intelectual de Plínio Salgado. Em Não matarás, concluiu:

Era noite fechada. Zé de Mello chegou ao ponto escolhido e sentou-se. Não havia
remédio. O moço passaria por ali, de volta da cidade. A ocasião era excelente, não
podia perdê-la. Que fazer? Duzentos mil réis era bem bom dinheiro. [...] Mas um
pavor recôndito confrangia a alma de Zé de Mello. Temia a treva que agora era
densa. [...] De repente soou um rumor abafado de cascos de animal [...] Sobre o
cavalo negro cavalgara um homem lívido como um cadáver. Das faces, do peito do
estranho viajante, escorria sangue em bicas. E, ao clarão do relâmpago Zé de Mello
264
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reconheceu nele a sua antiga vítima, o Conrado, que havia trinta anos sua arma
derrubara. Quando a escuridão tornou, o cavaleiro ia já longe. Zé de Mello, de
joelhos e de mãos postas, tiritava e batia os dentes sussurrando: – Perdão! Perdão!
[...] a gente ingênua e mística das redondezas e naquele lugar foi erigida uma
capelinha ao senhor Bom Jesus que sustivera o braço do homicida tantas vezes
erguido contra o próprio semelhante.267

Em 1920 ao publicar este texto, Plínio explicitava insatisfação com os rumos da
situação política brasileira. A força e dominação de uma oligarquia em crescimento constante
no país, aos poucos foram se transformando em alvo de críticas do pensamento político que
estava em processo de construção. Tais elementos foram observados com mais propriedade
posteriormente no momento de estabelecimento da AIB, mas eram visíveis nas composições
ficcionais como em Não matarás. Ele colocou o elemento de culpa nas ações oriundas do
sistema oligárquico, apesar deste não ser o ponto central do conto, uma vez que a ideia de
defesa presente na transmissão ficcional é a necessidade de que o homem deve ser submisso e
ter temor a Deus.
Por ser de origem paulista e encontrar-se na capital no momento de organização e
avanço intelectual, viu no PRP, elementos de oposição e alianças. Na ocasião por ser a única
força existente capaz de promover a inserção na política, entrou no partido, mas com um
discurso de mudança, principalmente influenciado pelos companheiros do jornal Correio
Paulistano.268 O PRP existia desde os tempos do Império, fundado em 1873 e representava o
que havia de mais tradicional na política brasileira. Foi, através desse grupo, que elementos
como o coronelismo, passaram a ser pontos de intensidade na sociedade política brasileira da
primeira república.
O PRP atuava ao lado de organizações latifundiárias o processo de dominação e
controle da sociedade, impedindo qualquer tipo de crescimento popular ou até mesmo de
novos grupos de poder. O partido representava as “velhas estruturas” vigentes e passou a ser
alvo de movimentos políticos e culturais na década de 1920, como os modernistas, que
enxergavam no partido a representação de toda estrutura arcaica dominante no Brasil. O PRP
e o modelo no qual estava inserido representavam uma força capaz de impedir qualquer tipo
de surgimento de novos atores políticos. O sistema não só impedia o surgimento de novas
organizações políticas no país como transformava hegemônica a força das unidades
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federativas com a presente dominação social.269 Em 1935, ao conceder uma entrevista ao
jornal Correio da Manhã, Plínio Salgado, analisando a prática federalista no Brasil,
posicionava-se afirmando que os partidos,

[...] servem para anarquizar a nação, enfraquecê-la, dividí-la e alimentar a
popularidade fácil de demagogos inconscientes; que a maior enfermidade do país é o
regionalismo político, alimentado pelos partidos situacionistas e oposicionistas dos
Estados [...] os problemas econômicos são tratados pelo critério exclusivamente
estadualista.270

Na década de 1920, o tema era pauta do pensamento pliniano. Enquanto a política
oligárquica estava em constante consolidação, Plínio Salgado promovia um aprimoramento
intelectual e, no ano seguinte ao de Não Matarás, publicou novamente na Revista do Brasil.
A literatura dentro das ciências sociais é vista como um produto de expressão cultural,
que promove o acompanhamento de uma civilização. A crítica sociológica é responsável pela
inserção da obra literária no contexto sociocultural, buscando uma compreensão do
significado entre os atores do político. Ao estudar a literatura, o autor se vê ao lado de alguns
experimentos, que são justamente os textos estudados. Com essa perspectiva, tem-se a
pretensão de verificar os elementos formadores do “modernismo/reformismo” pliniano.271
Ainda fora da política paulistana, mas em contato com intelectuais engajados, o autor
publicou um texto que tinha como propósito tentar uma espécie de “promoção” intelectual em
torno de uma nova ótica que estava em voga na ocasião em 1921, vésperas da Semana de Arte
Moderna.
Na edição de número 70, um ano após a primeira publicação, o autor lançou na revista
de Monteiro Lobato, O Bello poema do Lexicon: um conto em que realizou uma metáfora
comparando os homens às palavras. Defendia a necessidade de saber viver em sociedade,
justamente um dos elementos em voga na ocasião que tinha como propósito a formação de
novas organizações intelectuais com o objetivo de combater a dominação oligárquica. Vê-se
que o objetivo de Plínio Salgado no momento ainda não encontrava uma visível pretensão
política, enxerga-se uma necessidade de criação com o intuito de inserção sociocultural na
elite intelectual paulistana.
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No conto, elementos espiritualistas, mais uma vez se fazem presentes; mas, não
através de elementos políticos de forma explícita, e sim de forma poética. Mostra a
importância da “alma”, ou seja, do espírito perante o materialismo, elemento que não
condena, mas que se encontra em um patamar de inferioridade perante a alma. Para isso, o
autor diz através de paralelos: “O substantivo é a matéria. O verbo é a alma. Na frase, a beleza
suprema nasce da combinação dessas duas palavras”.272
De acordo com os linguistas, sabe-se que não há frases sem verbo, ou seja, não existe
vida sem alma, segundo Plínio Salgado. Mas a matéria possui a sua importância, uma vez que
pode promover a força do verbo; que, segundo o autor, representa a vida. A partir dessas
questões, o autor traça um panorama de todos os elementos gramaticais dentro da ótica
humana:

O adjetivo é a face exterior dos nomes. É tudo o que existe nos seres e que o
substantivo não pode exprimir completamente: som, cor, aroma, forma. É também
um prisma através do qual os substantivos se revelam. Sozinho não tem sentido;
abundante, sepulta os nomes, apaga-lhes a íntima significação. Empregado com
impropriedade, deturpa, altera, ilude. Frequente, perde o valor como as pérolas o
perderiam se fossem muito numerosas. [...] Há adjetivos comuns, corriqueiros [...] O
adjetivo é uma necessidade de expressão, porém não é a beleza mesma. A beleza é o
verbo.273

Com a afirmativa “a beleza é o verbo”,274 deixou claro o que pretendia construir em
torno da sua imagem, uma espécie de defensor da alma, do espírito perante a matéria, mas é
visível que essa defesa não corresponde a uma negação da matéria. Como afirmado, ele
apenas a deixa submersa perante a necessidade da construção de um elemento religioso em
um período de afirmação e conhecimento perante a sociedade cultural e intelectual paulistana.
Analisando o “verbo” com uma conotação religiosa, o então Deputado Federal, Plínio
Salgado, em 1972, realizou, no dia 10 de maio, um discurso em homenagem aos 50 anos da
realização do evento de 22, intitulado: A semana da arte moderna no seu cinquentenário. Em
Brasília no Congresso Nacional, em tom memorialístico, fez uma análise do movimento
modernista destacando todo o avanço da cultura nacional. Na fase conclusiva do discurso
disse:
Não poderei entretanto terminar esta minha conversa entre amigos sem dizer uma
coisa da maior significação. Está escrito no Evangelho de São João, no 1º capítulo e
272
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primeiros versículos, o seguinte: ‘No princípio era o Verbo e o Verbo estava com
Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas com Ele. E nada do que se
fez foi feito sem Ele’. Pergunto: por que Verbo? Por que motivo o Verbo estava com
Deus e fez todas as coisas? Srs. Deputados, o Verbo traduz a necessidade de
expressão, de revelação. O universo é uma representação teatral maravilhosa com
suas constelações, estrelas e planetas girando constantemente no mais perfeito
equilíbrio e na mais divina harmonia. A história humana é também um teatro, uma
representação. [...] Benditos os povos que possuem Parlamentos como o nosso, que
interrompe sua preocupação legislativa ou seus debates políticos para cultuar aquilo
que é mais nobre, mais belo no espírito humano: o Verbo. O Verbo que estava com
Deus e era Deus, com o qual foram feitas todas as coisas e sem o qual nada feito.
Sejamos assim, sintamos em nós e nossa Pátria sinta a vibração permanente do
Verbo ou a necessidade perene da expressão.275

A visão do verbo como a alma, o espírito que necessita estar presente em uma nação,
tornou-o uma espécie de representante dos preceitos cristãos frente ao materialismo. Esse foco
foi intensificado em 1891, através da Rerum Novarum, a encíclica papal lançada pelo Papa
Leão XIII que tinha por objetivo censurar o avanço do socialismo entre os fiéis católicos do
mundo inteiro, buscando uma linguagem conciliatória entre capital e trabalho, defendendo a
“humanização” do capitalismo, como forma de se evitar a luta de classes e garantir a
manutenção da tradição e do Status Quo.276
Plínio Salgado continuou a análise “gramatical” e, após analisar o verbo, substantivo e
adjetivo, afirmou que o: “advérbio é o velho [...] o pronome é a mascara do substantivo”277 e
estabeleceu uma análise comparativa entre os elementos da Língua Portuguesa com a
sociedade. Finaliza com a afirmação: “As palavras nada valem sozinhas. Vivem em
sociedade, como os homens e só podem triunfar tirando efeitos do contato.”278 O autor tinha
um propósito muito claro: expressar os valores cristãos adquiridos em São Bento do Sapucaí
na busca de um reflexo cultural e intelectual na sociedade paulistana.

2.1.2 1920: crise e discurso reformista (modernista): necessidade de aparição

Os momentos de reflexões de Plínio Salgado, nos primeiros anos em São Paulo, foram
acompanhados por um período de turbulência econômica de conotação política no Brasil.
275
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Devido à força do café que era o grande elemento de sustentação econômica do país, a
organização política implantada tinha como propósito atender exclusivamente aos interesses
dos grandes proprietários. A aliança entre as forças no comando da política nacional não foi
um acordo que primou pela harmonia política; pois existiu uma série de divergências entre os
estados envolvidos, presentes em vários momentos da Primeira República. Como o café era a
base econômica que sustentava a aliança entre os grupos dominantes – Plínio Salgado
utilizava o termo “El-Rey Café. O grande eleitor”,279 para explicitar a força cafeeira na
política – sempre que ocorria uma crise do café, ocorria uma eleição competitiva, já que a
crise ocasionava uma disputa entre os grupos do poder.
Uma das eleições competitivas da Primeira República ocorreu no ano de 1922 e foi
causada por uma série de mudanças econômicas no Brasil. Aos poucos foi se esgotando o
sistema oligárquico, com isso, o período de disputa eleitoral estimulou o surgimento de novos
movimentos políticos, sociais e culturais: a eclosão do tenentismo, a fundação do Partido
Comunista do Brasil (PCB), a realização da Semana de Arte Moderna e a criação do Centro
Dom Vital, que tinha como ação central a luta anticomunista, elemento que serviu de base
inspiratória e reflexiva para Plínio Salgado.
Os primeiros momentos do reformismo “modernista” e a consolidação do
nacionalismo pliniano tiveram início no ano de 1922, quando ocorreu a Semana de Arte
Moderna, auge da ruptura cultural no Brasil. O modernismo no país não foi apenas um
movimento artístico, representou também uma manifestação contrária à política brasileira.
Existia no Brasil, na década de 1920, um forte movimento com o objetivo de eliminar da
cultura brasileira qualquer tipo de influência estrangeira. A classe artística buscava formar
uma nova civilização, defendendo a cultura nacional:

Atacavam-se os padrões acadêmicos da poesia parnasiana e da prosa pós-naturalista
e, num sentido mais amplo, a dependência cultural da produção estética nacional em
relação às matrizes europeias. Buscava-se, através de uma reavaliação crítica,
integrar o folclore à arte, valorizar a linguagem popular e também as novas formas
de apreensão do modo que a produção estética de vanguarda europeia havia
realizado. [...] Desta forma, os conflitos sociais, os problemas humanos da
civilização industrial e as conquistas científicas faziam a sua irrupção no campo e na
produção artística.280

A capital paulista viveu, no início do século XX, um processo de industrialização com
um crescimento urbano, fazendo com que a cidade de São Paulo encontrasse um processo de
279
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avanço tecnológico e de pioneirismo em várias áreas, com reflexos na cultura. São Paulo
tornou-se pioneira na arte de contestação cultural.
Esse boom cultural em São Paulo deu-se “com a baixa dos preços de café e a
superprodução no setor, parte dos lucros passaram a ser aplicados na indústria e no
aparelhamento urbano”.281 Foi esse surto industrial paulista que fundamentou o tom futurista
do discurso dos artistas intelectuais. A necessidade deste momento era mostrar mudanças. O
objetivo era a defesa dos novos valores culturais na nova sociedade que estava presente no
Brasil:

O que existia de predominantemente pequeno-burguês e nacionalista no movimento
conhecido como modernismo neutralizaria o que tinha de aristocrático e de velho e
de negativo, depurando as suas manifestações para desembocar no largo estuário do
pós-modernismo, quando as linhas ficariam muito mais claras e os traços pareciam
definitivos.282

Não há um momento que expresse o surgimento do modernismo, pois ele faz parte de
um processo natural de evolução cultural no Brasil, mas é inegável que a Semana de Arte
Moderna representou uma ação de intensidade para a agitação que vivia o país na década de
1920.

A Semana de Arte Moderna foi um duplo vértice histórico; convergência de ideias
estéticas do passado apuradas e substituídas pelas novas teorias europeias [...] Há
quem queria ver na Semana uma espécie de Gênese brasileiro, como se não
houvesse nada de literário antes dela, ideia que a crítica vai lentamente
desfazendo.283

Após o impacto cultural de 22, o caráter político do movimento mostrava-se visível:

Tal como ocorreu em outros setores, as opções políticas dos modernistas também se
manifestaram posteriormente. Se a maioria aceitou as mudanças conformando-se
com o direcionamento de direita que lhes foi imprimido, outros como Oswald de
Andrade optaram por um encaminhamento da questão social em termos teóricos
marxistas. O estímulo renovador que fora iniciado pela Semana de Arte Moderna
manifestou-se em outros campos do conhecimento, em particular, o das Ciências
Humanas. Procuravam-se entender as peculiaridades da Formação Social
Brasileira.284
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No período em questão, havia uma discussão em torno da necessidade de romper com
a influência da cultura europeia, de modo a criar uma escola estritamente nacional. Portanto, o
modernismo apresentava-se como uma ruptura cultural, porém foi muito mais que um
movimento artístico, pois representou toda uma época na vida intelectual e política
brasileira.285 A noção de cultura política promove um auxílio à pesquisa no momento em que
novas concepções são promovidas:
Por uma ‘inserção compulsória’ na modernidade. O engajamento de alguns
intelectuais é compreendido como sendo resultante do momento histórico de
expansão imperialista europeia e de difusão de ideias cientificistas e liberais,
responsáveis pela percepção de que as letras era um importante instrumento de
transformação da sociedade.286

O movimento modernista que representou uma espécie de independência cultural em
relação ao exterior e contra o resto do país atrasado e rural teve na percepção teórica em
relação ao nacionalismo a principal bandeira.

Emerge daí um sentimento de hegemonia que estabelece, aos poucos, uma espécie
de cisão no programa restaurador das minorias ilustradas, marcada, de um lado, pela
aspiração de liderança da geração que surge, e, de outro, pela transformação dessa
liderança numa arma de combate à nossa submissão literária a Portugal e à Europa,
de uma maneira geral.287

Observa-se que a ideia de rompimento era o ponto culminante no movimento,
principalmente em relação à Europa que possuía diversos elementos de influência na cultura
política brasileira.
Desde a chamada “Geração 1870”, composta por vários escritores como: Tobias
Barreto,288 Euclides da Cunha,289 Capistrano de Abreu290 e Graça Aranha,291 era possível
observar a presença da modernidade, pois o objetivo desse grupo era justamente criar as
chamadas ideias que traziam sensação de impacto, criando um contraste com o antigo. Nesse
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movimento, um tema passou a ser objeto de grande discussão intelectual: que elementos
definem o Brasil e quais as especificidades do que é ser brasileiro?292
Ser brasileiro para aquela geração era ser algo atrasado no contexto internacional e, ao
intelectual, cabia a missão de revelar a nacionalidade em um contexto autoritário, pois à elite
corresponde a função, como única detentora do saber, da condução do processo social de
identificação da identidade nacional.293 Por ter como objeto central o problema da identidade,
os intelectuais tinham necessidade de organizar a nação e essa função é do intelectual ligado a
um projeto de poder: “os intelectuais já não precisam reivindicar uma posição de elite: sua
legitimidade decorre justamente de se fazerem intérpretes das massas populares”.294
No período equivalente até o momento desencadeador da Primeira Guerra Mundial,
ocorreu uma preparação intelectual para a modernização, antagonizando-se em um intenso
conservadorismo. Com o fim do conflito, a inferioridade étnica até então existente nos
discursos dos pensadores não esteve mais tão presente e ocorreu, assim, a busca de
organização da nacionalidade, através de um esforço intelectual no sentido de definir a ideia
de identidade nacional.
Neste contexto, durante a década de 1920, reuniam-se importantes grupos de
intelectuais no Brasil, principalmente em São Paulo. O ingrediente político e cultural central
dos intelectuais brasileiros daquele período era a defesa da nacionalidade, através da busca da
chamada identidade nacional. Entretanto, no panorama do pensamento político brasileiro de
então, não havia um, mas vários nacionalismos em questão. Esses nacionalismos defendidos
por tantos naqueles tempos, aparentemente, teriam sido semelhantes, mas, politicamente,
apresentavam diversas formas de planos e de modelos para o Estado Nacional, que estavam
sendo forjados em concomitância – admitindo paradoxos e contradições – com os demais
países do ocidente inseridos no processo de reordenação mundial no período entre guerras.
Não se pode falar em apenas um nacionalismo como concepção autônoma, há nacionalismos,
no plural, que podem ser liberais, fascistas ou até mesmo comunistas, por isso é preciso
perguntar: “nacionalismo de quem?”.295
Intelectuais engajados em projetos relacionados às suas concepções de sociedade
brasileira, sob o efeito de identidades distintas, iniciavam a busca do modelo ideal para o
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Brasil. A partir da década de 1920, criou-se uma nova concepção de civilização brasileira,
através de um caminho constante na formação de novos projetos e modelos de nação. Nesse
contexto, ideais serão construídos ou reformados. Ao analisar o pensamento de Cândido
Motta Filho, um dos parceiros intelectuais de Plínio Salgado, pode-se afirmar que o autor:
Acredita que ‘o pensamento brasileiro, através da literatura demonstra a construção
de uma nacionalidade’ e é exatamente por aí que os dissidentes farão do
Modernismo uma profissão de fé da personalidade nacional, a ‘ânsia de viver por
sobre o meio’, a libertação ‘das influências geográficas, das influências estranhas’ e
a ‘indisposição contra a falsa cultura e contra o apriorismo teórico’.296

Os intelectuais estarão relacionados a uma noção variável e contextual, denominandoos como instrumentalizadores que aceitam colocar-se a serviço de algum interesse
existente.297 Essa intelectualidade que estabelece modelos de nação, embasados no
nacionalismo, estabelece ligações de interesses políticos no interior das primeiras décadas da
república brasileira. Nesse sentido afirma-se que:

A ideia de pátria pode provocar o tipo de virtude política de que necessita uma
república moderna e essa virtude, por sua vez, pode funcionar perfeitamente bem
como motivação da responsabilidade e do esforço civil de uma sociedade, sem
colocar em perigo o pluralismo ético, cultural e religioso em que a república
brasileira deve, democraticamente, assentar-se. Ou ainda: para que nossa república
funcione bem, é necessário que ela faça uso de uma certa dose de patriotismo – um
patriotismo que pode e deve ser exclusivamente sustentado por valores proveniente
da pólis.298

A caracterização desse nacionalismo político cabe ao intelectual que, no período
modernista, não aceitava mais a ideia de uma “inferioridade étnica” que persistia no Brasil do
período entre guerras, a partir da perspectiva do “espelho” europeu, mesmo que essa relação
tenha contribuído para o processo de criação da identidade nacional em período precedente.

A interlocução entre os intelectuais europeus e brasileiros nesse movimento ajudava
a construir um espelho de dupla face em que, de um lado, a Europa construía uma
ideia sobre a emergência das novas unidades políticas do Novo Mundo e, de outro,
as unidades políticas latino-americanas avaliavam suas chances de serem aceitas no
mundo das nações civilizadas. O principal subproduto desse movimento foi o de
ajudar a construir a imagem que as elites faziam de si próprias. A consolidação de
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um imaginário territorial, a construção de uma identidade política e a escritura de
uma história nacional foram alguns dos elementos centrais desse processo. 299

Os modernistas da década de 20 buscavam a organização da ideia de nacionalidade a
partir de modelos específicos de Estado. Apropriando-se de divergentes conceitos de nação,
propunham novas perspectivas para o Brasil sendo reflexos da conjuntura internacional que
anunciava um declínio da Europa e a aurora americana:

O tema da cultura brasileira e da identidade nacional é um antigo debate que se trava
no Brasil [...] Os diferentes autores que têm abordado a questão concordam que
seríamos diferentes de outros povos ou países [...] Toda identidade se define em
relação a algo que lhe é exterior, ela é uma diferença. Poderíamos nos perguntar
sobre o porquê desta insistência em buscar uma identidade que se contraponha ao
estrangeiro. Creio que a reposta pode ser encontrada no fato de sermos um país
chamado Terceiro Mundo, o que significa dizer que a pergunta é um imposição
estrutural que se coloca a partir da própria posição dominada em que nos
encontramos no sistema internacional. Por isso autores de tradições diferentes, e
politicamente antagônicos, se encontram, ao se formular uma resposta para o que
seria uma cultura nacional.300

Com uma concepção nacionalista, ocorreu a Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15
e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento contou com a
presença de um grupo considerado inovador e que encarou, através da ironia e ou da
gravidade, a forma de identificar o Brasil em um período de grandes mudanças mundiais.
Segundo Plínio Salgado: “Estávamos todos preparados para o grande movimento. Faltava
aglutinar. E isto foi feito em fevereiro de 1922”.301 O autor completa: “Estávamos em 1922,
ano do centenário da independência e também da revolução literária que trouxe o modernismo
às nossas letras, sob a influência da Itália e da França, principalmente da França”.302 Nas
décadas de 1960 e 1970, foi colunista dos Diários Associados de propriedade do Assis
Chateaubriand e na edição paulista, Diário de São Paulo de 15 de setembro de 1968, o autor
escreveu um texto chamado: Modernismo literário no Brasil e nele relembrou o movimento
em questão:

Dois fatos influíram no sentido de trazer à nova geração as inquietações de que
resultou a chamada ‘Semana de Arte Moderna’: o conhecimento do que se passava
na Europa, onde surgiam o futurismo, o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, o
abstracionismo; e o sentimento nacionalista [...] esses dois fatores levaram a nova
geração: 1º) a buscar novas formas de expressão; 2º) a redescobrir o Brasil,
299
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pesquisando suas raízes étnicas e históricas, seus elementos dialetais, suas
construções sintáticas, seu folclore, seus costumes, suas lendas e fábulas, suas
características geográficas, zoológicas e botânicas. 303

O movimento “deve ser entendido e interpretado como episódio inicial de uma
sequência. Episódio inicial cujo alcance pode ser estimado no simples fato de corresponder, a
rigor, ao lançamento da literatura brasileira”.304 A importância do movimento não tem sua
origem no denominado mito fundador do modernismo, mas sim no destaque da divulgação de
uma cultura “genuinamente” brasileira.
Para Mário de Andrade, um dos idealizadores do evento, o modernismo foi uma
ruptura, mas com revestimentos diretamente importados da Europa.305 Dessa forma, vários
retratos do Brasil foram criados entre os intelectuais da Semana que assumiria, assim, o seu
caráter heterogêneo de produzir visões sobre a nacionalidade. O modernismo brasileiro, que
teve como ponto central a reflexão e a reinterpretação da cultura, representou a
conscientização de que a intelectualidade encontrava-se defasada diante do crescimento do
Brasil. O movimento abriu o caminho para a criação de diversas formas de entender
identidade nacional.

Através de uma relação política que se constitui assim uma identidade [...] o
processo de construção da identidade nacional se fundamenta sempre numa
interpretação. [...] Todos, no entanto, dedicam-se a uma interpretação do Brasil, a
identidade sendo o resultado do jogo das relações apreendidas por cada autor.306

A formação da Semana é polivalente e está ligada a: “situações socioculturais que
marcaram a vida brasileira desde o começo do século”.307 Demarcar o início do movimento é
normalmente arbitrário, mas é possível entender o porquê de ter sido São Paulo o núcleo
irradiador do modernismo. Era o ponto central da efervescência política na nascente
metrópole industrial povoada de burgueses, proletários, caipiras e estrangeiros. 308 Nesse
panorama, no meio da agitação cultural paulistana, estava Plínio Salgado que, em 1944, ao
refletir sobre o movimento, apontou:

O ano de 1922, em que toda a juventude intelectual brasileira se reuniu fazendo
deflagrar a revolução literária e artística num ímpeto destruidor de velhas fórmulas,
303
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foi também o ano da separação, desde o qual se assinalaram definitivos
desencontros. É que, transposta a crise suscitada pela inquietação estética, vimos que
a renovação da arte não passara de um derivativo da nossa angústia moral. O
problema não era artístico, era religioso, porque envolvia uma concepção da vida e
do mundo.309

Anos após o movimento, vê-se um depoimento em que o destaque esteve concentrado
na relação religiosa, sendo esta uma espécie de motor para a consolidação dos acontecimentos
de 1922. O preceito cristão continuava a ser a referência central para as ações culturais e
políticas de Plínio Salgado que entrou no movimento de forma tímida e sob a tutela do
redator-chefe do jornal, Menotti del Picchia; que, por sua vez, teve uma presença fundamental
no processo da composição intelectual do autor. A presença do poeta foi muito importante
para Salgado, pois ele o convenceu a abandonar a poesia parnasiana, estimulando-o a dedicarse à prosa.310 Assim, devido ao conselho, poemas como Thabôr não fizeram mais parte da
composição pliniana. Após alguns escritos na Revista do Brasil, a cultura paulistana começou
a lhe ser aberta como um intelectual de fato, com base nas repercussões autorais.
Dessa forma, antes de dar seguimento ao processo analítico da composição autoral de
Plínio Salgado, recorre-se a aspectos conceituais para analisar a criação literária: “O
engajamento de alguns intelectuais é compreendido como sendo resultante de um momento
histórico [...] responsáveis pela percepção de que as letras eram um importante instrumento de
transformação da sociedade”.311 Verifica-se que tais questões culturais serviram de reflexões
para a formação de grupos políticos posteriores, como relembrou Plínio Salgado, em 1969, ao
analisar o período em artigo para o jornal Diário de São Paulo:
É inegável a influência que o ‘grupo’ paulista tem exercido nas letras e no
pensamento político nacional. De todas as facções em que se dividiu o modernismo,
desde 1922, os ‘verdeamarelistas’, pela firmeza de seus propósitos e segurança de
seus objetivos, foram e são os sobreviventes de tudo quanto uma geração literária
tentou a partir da famosa ‘Semana’ do Teatro Municipal de São Paulo.312

Ao buscar as origens reformistas, verificou-se, no APHRC/FPS, o texto apresentado
pelo autor na Semana de Arte Moderna de São Paulo. Ainda era um escritor sem grandes
relações, se for comparado com os grandes nomes do evento, como Mário e Oswald de
Andrade, mas a uma importância, em momentos posteriores à semana, foi evidente.
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Na Semana de Arte Moderna, apresentou um texto denominado: Arte brasileira,313
que fazia parte de uma série de reflexões que o autor estabeleceu na ocasião, temática também
encontrada em: A poesia em São Paulo no ano do centenário da independência.314 Ambos os
textos de 1922, sendo apenas o primeiro apresentado no evento. O segundo foi arquivado pelo
autor e publicado apenas em 1956, momento do lançamento das Obras completas. O ano foi
também de composição de alguns poemas, mas com poucas repercussões, exceção está em O
Eco,315 poesia publicada originalmente no periódico modernista Klaxon de novembro de
1922.
O ano de 1922 foi fundamental para ele no que diz respeito aos avanços culturais
obtidos. Ainda atuava de forma tímida, mas principalmente com os contatos estabelecidos,
estava aos poucos entrando na rota dos avanços culturais pelo caminho modernista, que
passou a ser um passaporte para a saída do anonimato. Era ambicioso316 e sempre buscava as
relações que pudessem promover o crescimento e a sua promoção pessoal, mas há a
necessidade de destacar que todo avanço ocorreu em torno dos preceitos políticos presentes
em sua formação autodidata, através do ufanismo paterno e do cristianismo materno.
A sua presença no movimento de 22 é questionada317 e ao viabilizar uma análise do
momento, é possível identificar a presença de jovens algozes na semana como imposição
histórica, no sentido de forçar uma renovação cultural contra os “tradicionalistas emperrados”.
Esta é “a fresta por onde se insinua Plínio Salgado para uma primeira saraiva no ideário de
22”.318 O próprio Mário de Andrade não o reconhecia como participante do grupo, ao afirmar:
“Plínio Salgado que, vivendo em São Paulo, era posto de parte e nunca pisou nos salões.” 319
Os salões modernistas não eram espaço para ele que, evidentemente, não teve expressão
alguma em 1922.
No texto de leitura no evento de 1922, Arte brasileira, apesar de uma repercussão
praticamente nula, fez uma análise referente à necessidade de construir uma arte
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genuinamente nacional, temática padrão dos intelectuais da época e ainda colocou a arte como
uma confissão do pensamento autoral, por isso a importância da valorização nacional.320
O panorama da cultura brasileira naquele momento era criticar e mostrar-se como
“algo novo”, mesmo se a ideia não existisse, o objetivo era ser “o novo”. Dessa forma, muitas
ideias serão convergentes entre os pensadores culturais de 1922, mesmo possuindo matrizes
diferentes como Oswald de Andrade e Plínio Salgado.
A ideia dos modernistas era “procurar” um algo com experimentações, mas sem a
desvinculação com o nacional. Dessa forma, o novo também foi experimentado e era
compactuado por Plínio Salgado que, no texto apresentado na semana, disse: “Existe uma
Arte Nova entre nós. Em que consiste? Pergunte-se aos físicos em que consiste a
eletricidade... Efeitos certos de incertas causas”.321
Ele “fez o jogo” da intelectualidade do momento e entrou no meio cultural, mas é
possível perceber anseios políticos e busca de poder, principalmente em um ponto que foi
marcante na AIB, a busca da originalidade nacional: “Só assim, brasileiros e sinceros,
lograremos o ritmo universal. Volver as costas à Europa. Sentir e compreender o Brasil. Falar
sinceramente”.322 O seu objetivo era o poder e sobre essa forma de dominação afirma-se que:
“a política é a atividade que se relaciona com a conquista”.323 Esse era o objetivo central e
constante do autor, a força e dominação.
A maior relevância do seu pensamento está presente na doutrina integralista, no
entanto a reflexão literária apresenta a importância no sentido de entendimento da política
pliniana:

Para se entender o discurso integralista, é imprescindível a reflexão sobre a
programação literária modernista. Isso por dois motivos essenciais: 1º) o movimento
de 22, como assinalou Hélgio Trindade, tem importância fundamental na formação
política de Plínio Salgado; 2º) o peso do discurso no integralismo, ou seja, sua
presunção de elaborar uma ‘teoria’ que iluminasse a ação política. 324

Após analisar o conceito de arte, questionou a relação com o nacionalismo. Ele
explicou: “A obra de arte não é mais do que uma confissão. [...] Arte é sinceridade. Nesta
sinceridade vão os tons fortes do sangue e da terra. Portanto, toda a obra de arte é
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nacionalista”.325 A temática nacionalista é crucial para entendê-lo, pois foi através desse
elemento que o autor consolidou a organização de pensamento cultural que foi transportada
para o nível político. Com o intuito de caracterizar os reformistas presentes no modernismo,
define-se o conceito de nacionalismo:

A definição de um nacionalismo dirigido pela razão, e não produto da afetividade
individual, coexiste agora com a tarefa inadiável de eliminar a nossa inferioridade
transitória, para fazer emergir a nossa vocação de domínio, que está, afinal, no fundo
de toda ação política.326

Vê-se que o seu nacionalismo possuía um preceito político e isso foi identificável a
partir da década de 1930, na composição da AIB. No discurso, Salgado deixou claro que:
“Nossa arte não é patrioteira. Nem mesmo no sentido político ou moral. Houvesse tal
intenção, seria preferível a matrícula numa Linha de Tiro. O culto do país é uma consequência
de processos inspirados num ideal muito mais superior e humano”.327 Explicitou determinadas
bandeiras que passaram a estar presentes no integralismo na década seguinte, como a
necessidade da construção de um componente filosófico e político com base no nacionalismo,
que era vista na idealização da AIB.
Mas há necessidade de destacar a ameaça feita pelo próprio autor, pois o patriotismo
ufanista que era negado a ponto de levá-lo à morte foi algo rotineiro em toda a sua vida,
principalmente no período em que foi Deputado Federal pela Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) durante a ditadura militar. Nessa etapa consolidou práticas de ufanismo ao extremo
(ver capítulo 8). Sobre o momento modernista de caráter reformista de Plínio Salgado, afirmase:

Quando, na década de 20, Plínio Salgado aludia à nacionalidade, enquanto caminho
imprescindível para alcançar a universalidade artística, o elemento particular nunca
se banha de concretude histórica; é antes uma estratégia ideológica, cujo significado
está sintonizado com a ideia totalitária (defendida com afinco alguns anos depois) da
prevalência irreflexiva da nação.328

Observa-se um homem estratégico, em 1922. Ele disse na Semana de Arte Moderna o
que grande parte da intelectualidade de cunho nacionalista e cristão queria escutar. O grupo
existente no movimento era heterogêneo, havia “em verdade, modernismo e modernismo. Isto
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é, uma ala radical, crítica, comprometida com a pesquisa literária; outra, passadista,
academizante, reacionária do ponto de vista político e diluidora do ponto de vista artístico”.329
Mostrava um engajamento radical de cunho conservador perante os confrades
nacionalistas do modernismo, uma vez que os valores cristãos permaneceram e foram a base
de todo o processo político da AIB na década seguinte. Em 1922, mostrou ousadia e
oportunismo, pois até então era um desconhecido na expressão cultural brasileira, seu
conhecimento era fechado em círculos de relacionamentos, mas isso não o impediu de fazerse uma espécie de porta-voz dos modernistas, ao discursar: “Mas, objetam-nos, é impossível
artistas sem escola... Diremos: – nós temos uma escola: a tácita combinação de não
aceitarmos escolas. Somos extremamente tolerantes, divergindo-nos uns dos outros e
aceitando-nos”.330 Vê-se esse tempo como o da afirmação, do amadurecimento e da
organização política e cultural. Foi um momento chave para o entendimento e a organização
das ideias, de auto-reflexão e principalmente de crescimento artístico perante a cultura política
brasileira. Foram esses elementos que serviram de base para o crescimento da AIB e toda a
doutrinação nacionalista brasileira a partir da década de 1930. Percebe-se o oportunismo do
autor naquele momento:

A literatura, como manifestação do espírito do tempo, encontra [...] um limite
necessário que a justifica e determina: o sopro vitalizante do espírito de humanidade,
de que é forma precária e transitiva. Isso faz de sua rebeldia um ato isolado,
previsível, significativo apenas enquanto revelação de novas formas de expressão
estética necessariamente atreladas à concatenação lógica do espírito humano. Ou
seja, inconformismo e ruptura o mais que logra é desencadear crises esparsas
perfeitamente compreensíveis enquanto cortes momentâneos da inquietação do
homem moderno em busca da perfeição espiritual. De modo algum, no entanto
devem ser valorizados para além do que significam: em arte, como nos domínios da
moral e da ordem social e política, ‘os exageros da Revolução e os desmandos da
Anarquia necessitam, na sua desabalada carreira, dos gritos de alarma do
Conservadorismo’.331

Mostrou ser possuidor de uma forte ambição, tinha como preceito utilizar os
momentos e adequá-los aos seus objetivos pré-moldados. A rebeldia citada nada mais era do
que uma necessidade do momento em colocar todos os atos nos componentes da defesa de
mudança, uma vez que, para ele, o objetivo era claro e visível em resgatar:

O interesse do povo pelos destinos do País, condição essa que, segundo Plínio, viria
eliminar a incompreensão mútua de três grandes forças: o homem de letras, o
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homem de Estado e o homem do povo. O intelectual, o político e o povo: coordenar
a aliança entre esses três elementos é a tarefa que chama a si nesse momento. 332

Em 1932, quando o Manifesto de Outubro,333 lançando oficialmente a AIB, tal
imagem ficou mais explícita e muitas ações do autor, em 1922, foram identificadas. Como
exemplo, em relação ao cosmopolitismo, com um papel de destaque no meio analítico para a
necessidade de criação de um novo modelo doutrinário. Observa-se que o autor iniciou uma
reflexão de importância em relação a esse aspecto, pois promoveu uma análise de paralelismo
com a arte moderna. No discurso de 1922, afirmou:

Há uma relação muito mais notável do que se poderá crer entre a Arte e o Tempo em
que ela é produzida. Tem-se confundido esta expressão ‘tempo’ com a indumentária
e as coisas mais exteriores. Julgam muitos que o ser moderno exige cantar
automóveis, aeroplanos, máquinas e prédios de cimento armado. Antes de mais
nada: um modernista não deve ter por lema ser moderno. Seria uma preocupação
subalterna nos domínios do pensamento. Passadismo. Entretanto, não se proíbem
autor, aviões ou arranha-céus em nossa Arte. Isso é até interessante. Mas secundário.
O essencial é apreender o ‘espírito do Tempo’.334

Verifica-se, nessa passagem, sua preocupação com o cosmopolitismo, com o sentido
tecnológico, tema presente em vários momentos da produção pliniana. Era visto pelo autor
como a expressão máxima dos problemas no sentido de deturpar o nacionalismo. A temática
foi preceito de luta na AIB. Em 1933, o autor afirmou que o movimento teria que: “Sufocar o
cosmopolitismo, o esnobismo, as imitações dos costumes estrangeiros, o sibaritismo
materialista das classes burguesas, ensinando-as a amar o Brasil, a cultuar a Pátria, pela razão
ou pela força”.335 A reflexão em torno desse modelo era recorrente nos movimentos
conservadores de cunho radical, como no congênere português, o Integralismo Lusitano (IL),
que afirmava existir em Portugal um: “mal de estrangeirismo anarquizador, que corrói como
um cancro enorme o corpo tão combalido da Nacionalidade”.336
A máquina era o símbolo da modernização, justamente onde ocorreria o crescimento
burguês. Por ser a base do seu pensamento, o tema aparece com frequência nas obras. Essa
criação de mundo, não era a ideal para o Brasil, pois trazia desgraça e extermínio. Para ele,
era necessária a criação de um novo modelo. Uma das principais obras do autor na intenção
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de refletir sobre o mal cosmopolita foi o romance O dono do mundo.337 Nele o autor
aprofundou as reflexões do discurso de 1922 e fez uma análise da destruição humana causada
pela máquina, por isso a necessidade de manter o nacionalismo como algo central e essencial.
A obra, que foi uma crítica ao avanço tecnológico e à modernização extremada, apresenta no
enredo marcas fortes do individualismo burguês na sociedade. O grande mal de uma
sociedade, o cosmopolitismo, é visualizado pelo autor como consequência do crescimento
tecnológico; que, com ele, trouxe o individualismo e a luta de classes, considerados
inadmissíveis. O conservadorismo moralista, por ele defendido, foi a base para a reconstrução
humana contra a dissolução causada pelo cosmopolitismo e no romance ocorrerá por
intermédio do personagem Adamus.
O ano de 1922 pode ser identificado como um momento de extrema importância. A
partir desse momento, deixou de ser um mero interiorano, assessor de redação do Correio
Paulistano e escritor de pequenos contos e entrou de fato na organização política através de
uma ótica cultural no país com a defesa dos valores nacionalistas expressos na literatura
sociopolítica.
É visto como um poeta marginalizado perante analistas da literatura modernista. Em
obra analítica sobre os poemas de literatos paulistas envolvidos na Semana de Arte Moderna,
ao analisar o poema O Eco, afirma-se que:

A presença de Plínio Salgado nesta antologia se justifica como uma curiosidade
histórica. Seu poema documenta um instante de buscas e procuras, hora estática em
que, apesar de já apresentar muitos contornos definidos, ainda reinava certa
confusão. Klaxon, revista, que desejava corrigir erros e ideias inadmissíveis,
ocorridos na etapa preparatória do movimento até em plena Semana de Arte
Moderna, agasalhou, no entanto, o equivoco poético de Plínio Salgado.338
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Tal visão sobre ele é recorrente no meio acadêmico, são poucos os críticos que
defendem algum tipo de valor da obra poética ou estética em uma análise literária, julgando a
composição ficcional e artística como uma simples curiosidade em torno do líder da AIB.339
Há raras exceções na crítica idealizada na análise da sua obra literária. Em A literatura
brasileira, valoriza-se a sua participação literária e exalta o interesse pela pesquisa sobre o
autor: “O criador do Integralismo – que interessa duplamente à história modernista, por
representar uma das correntes políticas saídas do Movimento”.340
O poema criticado foi publicado meses após a Semana de Arte, em novembro de 1922,
na revista modernista Klaxon. O Eco não apresenta nenhuma novidade em relação às
composições anteriores. Ainda não conseguia, naquele momento, desvincular-se totalmente
do parnasianismo. Não que O Eco seja dessa escola, mas elementos da forma podem ser
visualizados com percepção.
Alguns membros do movimento modernista não aceitavam determinados rumos e
direções que alguns poetas tentavam promover, como Mário e Oswald de Andrade,
apresentando-se como lideranças do movimento ainda em gestação em 1922. Plínio Salgado
demonstrou nesse poema a opção que fez na ocasião, ou seja, mesmo sendo um jovem
literato, não aceitou determinadas diretrizes e passou a defender o pensamento solitário: “O
eco é a multidão das imagens sonoras na face pura dos espelhos invisíveis... Canta sozinho...
Todos os pássaros morreram... Só ele vive, o solitário... Canta! E cantando opera o alto
milagre da Ressurreição!”.341 De forma metafórica, pode-se verificar a solidão como uma
opção e necessidade pela exclusão que sofreu. O eco, a forma repetidora não foi o caminho
escolhido pelo autor naquele momento em que iniciou a organização de um modelo literário
visto por ele como independente, o verdeamarelismo.
No mesmo ano, escreveu o texto: A poesia em São Paulo no ano do centenário da
independência. Nesse analisa questões em torno do movimento modernista. O autor no ensaio
analítico referente à poesia paulista, idealiza um componente que foi reflexão presente no
decorrer da trajetória política e literária e ao questionar essa nova arte levantou a questão:
“Seremos capazes de produzir uma grande arte, ou ela será afogada pelo utilitarismo do
comércio, das indústrias e das finanças”.342 Mostrou nesse texto uma preocupação em torno
da necessidade de bloquear qualquer tipo de influência externa, principalmente financeira.
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Tais questões foram, uma década depois, transportadas para o movimento integralista, uma
vez que a busca da originalidade integral em torno da aversão ao estrangeiro foi a base do
pensamento do literato transformado em político. Ao interpretar este aspecto, pode-se afirmar
que:

Caberia à transplantação cultural a responsabilidade pela desfiguração de nossa
originalidade, a qual sempre aparece envolta numa atmosfera mística, com
significado a-histórico. Se a ingerência ocidental trouxe a inautencidade, então o
nacionalismo integralista teria como tarefa principal erradicá-la, quer voltando às
origens telúricas da ‘alma brasileira’, quer enclausurando o país numa “unidade
moral”, suplantada pelo Estado Totalitário.343

A busca de um autêntico discurso nacionalista passou a ser um dos seus principais
objetivos. Conforme citação anterior, observa-se que o autor utilizou as reflexões modernistas
de autenticidade para a criação do integralismo. Tal valor autêntico teve como base um
pensamento cristão espiritualista, nesse sentido, afirma-se que:

O primado do espiritual constitui uma característica fundamental da tradição
intelectual reacionária no Brasil. Desde a década de 20, os discursos liberais,
conservadores e totalitários, que tematizam o caráter nacional, costumam hipostasiar
a reação do espírito, cujo efeito ideológico é a segregação entre a vida cultural e a
base material de nossa sociedade.344

O autor estabeleceu uma série de críticas políticas e culturais e defendeu a ideia de que
a eliminação das mazelas da sociedade brasileira ocorreria pela ação espiritual e por meio de
uma consciência nacional.345 Esse discurso de ação espiritual pode ser identificado como a
especificidade do integralismo enquanto discurso fascista: “A fim de mostrar a autonomia do
integralismo em relação aos fascismos europeus, os camisas-verdes apontavam a ‘maior dose
de espiritualidade’, ou o ‘primado do espírito’, contido em sua doutrina”.346 Essa temática
nascida em São Bento do Sapucaí, encontrou fomento em São Paulo, teve fortalecimento com
o movimento cultural de 1922 e por meio dessa busca espiritual. Encontrou a formação de
uma sociedade voltada para os ideais contidos no interior humano, um dos preceitos básicos
do integralismo, raiz do discurso espiritualista pertencente à Jackson de Figueiredo, que teve
uma parcela significativa para Plínio Salgado conhecer a doutrina contida no IL (ver capítulo
3).
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O autor é identificado como pertencente a uma facção de dissidentes da Semana de
Arte Moderna. O modernismo em si não esteve presente no discurso e sim num aspecto de
defesa reformista acrescentado ao da brasilidade integral em uma composição de falsa
vanguarda cultural. A ideia era esboçar determinados aspectos que foram a base da sua
doutrinação política. Dessa forma verifica-se que o objetivo do autor no movimento cultural
de 22 era a criação da arte como uma “arte política” cuja proposta central era o combate ao
materialismo e a defesa dos dogmas religiosos e conservadores. 347 O próprio escritor aceitou e
criou um rótulo de conservadorismo para o grupo, elemento que define o seu caráter
reformista e não futurista modernista. Em 27 de junho de 1971, no Diário de São Paulo,
escreveu: “Nós, no próprio reduto do conservadorismo, o Correio Paulistano, éramos
revolucionários, ao nosso modo: com o senso da responsabilidade que nos levava a pesquisar
as origens da crise brasileira”.348
O autor, utilizando-se do movimento cultural, afirmou em tom de revolucionário
social que:

A revolução literária e artística de 1922-1923 teve o mérito de acender um
chamejante espírito de rebeldia, com o qual iniciávamos a derrubada dos velhos
cultores da forma, quebrando o ritmo do processo de estilo, e nos encorajávamos no
sentido de quebrar também o ritmo político do país. Muitos não compreenderam o
plano de batalha. Prosseguiram, no campo literário, a marcha para a dissolução
completa, subordinando-se aos fenômenos exclusivamente europeus da ruína da
sensibilidade e decomposição senil de após-guerra.349

Compactuou com uma questão efêmera presente na Semana de Arte Moderna, que
reside na dificuldade e impossibilidade total de promover um pensamento único entre os
participantes do movimento: “Não há um ideal capaz de irmanar as almas, congregando-as
sob uma mesma bandeira”.350 Tal questão identificada em 1922 ocorreu com intensidade nos
anos seguintes e, ao analisar a heterogeneidade do movimento, com a intenção de justificar a
presença de Plínio Salgado no evento afirma-se que:

A estetização da política seria, realmente, uma pista para se lançar luz no motivo do
desdobramento da corrente literária modernista numa doutrina política autoritária em
1932? Por trás dessa questão existe outra mais inclusiva, a saber: através de que
ângulo podemos situar os escritores que se enquadram na ala direita do
modernismo? Um dos aspectos mais delicados do movimento de 22 é, sem dúvida, a
presença marcante de um setor reacionário. Se o modernismo trouxe nova visão da
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realidade brasileira e, ao mesmo tempo, revolucionou a linguagem literária, como
então explicar a atividade intelectual de um Plínio Salgado, futuro líder fascista [...]
Não se pode, é claro, considerá-lo uma experiência homogênea do ponto de vista
estético e político.351

Ao analisar a poesia paulista, afirmou: “Como se vê, não temos uma escola literária
predominante [...] Bem poucas guardam o mesmo caráter peculiar de estilo, de ideia, de
convicções e processos. Temos poetas, que são, a um tempo, adeptos de várias correntes”.352
Nota-se que as correntes são elogiadas por Plínio Salgado em 1922 da mesma forma. No
ensaio afirmou: “Menotti del Picchia apareceu com os Poemas do Vício e da Virtude. Esse
livro, maltratado por uma crítica intolerante, dá a impressão de um diamante bruto. Ou de um
atleta que está ainda aprendendo a andar”.353 Nesse discurso, demonstrou a importância do
autor, que esteve ao seu lado no Manifesto do Verde-amarelismo, mas ao mesmo tempo disse:
“A última novidade, o prat du jour da poesia paulistana (é muito cedo para que se diga
paulista), dá-nos o poeta Mário de Andrade [...] que merece lugar de destaque no movimento
de nossas letras, pelo grande pensamento que traz”.354 Era necessário criar um “ambiente
saudável” para que alcançasse espaços na intelectualidade paulista.
Vale notar que essa divisão existente entre os modernistas foi alvo de sua percepção,
até porque ele se enxergava no meio desse processo. Após o evento, que pode ser considerado
como “o ponto de partida para as conquistas expressionais da literatura brasileira neste
século”355, a questão do nacionalismo passou a ser o ponto central para a maioria dos
intelectuais e artistas do período. A busca por uma definição cultural da independência
cultural do movimento passou a ser respondida por diversos caminhos, e dessa forma os
modernistas se organizaram em grupos para expressar suas concepções em manifestos.
Em tom memorialístico em um depoimento a Revista Cruzeiro, em 1972, disse que:
“após a Semana de Arte Moderna em 1922, deu-se o que poderemos chamar de ‘diáspora’ dos
elementos que promoveram; entretanto, houve um denominador comum: o sentido brasileiro
dos novos literatos e artistas”.356
O primeiro deles foi o Manifesto da poesia Pau-Brasil, lançado por Oswald de
Andrade em 1924. Nele era apresentada uma definição de novos princípios para a poesia por
meio de uma revisão cultural do Brasil com a valorização do elemento primitivo. Defendia a
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assimilação do “inimigo” estrangeiro para fundi-lo à cultura nacional e buscava a produção de
uma síntese dialética que teria como objetivo resolver as questões de dependência cultural,
formuladas tradicionalmente por meio do binômio nacional X cosmopolita. Esse Manifesto
rejeitava as formas cultas e convencionais da arte e defendia aspectos de uma independência
mental vindos do espírito revolucionário de 22, tendo como objetivo a busca de uma
expressão que retratasse a sociedade brasileira contemporânea. 357 Com o lançamento do
Manifesto Antropofágico, em 1928, o pensamento de Oswald de Andrade foi radicalizado,
sendo considerado como uma síntese das ideias amadurecidas durante a fase do modernismo
brasileiro, tendo como base de inspiração o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e
Friedrich Engels.358
Ao pensamento anterior, fez duras críticas, principalmente com a intenção de mostrarse como um nacionalista superior em comparação aos confrades modernistas:

Aqueles que continuaram, dentro da nossa revolução literária, com o espírito
europeu de viajantes curiosos ou experimentalistas, perderam-se numa brasilidade
artificial, que se desenvolveu guardando a linha das escolas decadentes em que se
bolchevizou e destruiu a arte no Velho Mundo. Os outros, porém, evolveram para
uma nova expressão de nacionalismo, transferido-se, em seguida, para campo social
e político.359

Contra esses manifestos e processos políticos e culturais, divulgou-se, em 1929, o
Manifesto do Verde-amarelismo. Assim como nos manifestos anteriores, pode ser encontrado
um discurso baseado no nacionalismo cultural e político; mas, por sua vez, inserido no
contexto de ascensão dos movimentos conservadores e radicais europeus. Foi inspirado nesses
regimes autoritários que o nacionalismo desse grupo mostrou sua ação, pois, para os
intelectuais envolvidos, a estrutura republicana era incompatível com o ideário nacionalista.
Um dos principais defensores desta organização política cultural foi Plínio Salgado.
Encontrou no grupo verde-amarelo uma concepção de nacionalismo, mas para ele era
necessário aprofundar o debate, por isso fundou o grupo Anta: “uma espécie de ala esquerda
do verdeamarelismo.”360 Para ele, esse momento representa o rompimento com os
modernistas e com os verdeamarelos, iniciando com o Anta a radicalização do pensamento,
curiosamente denominado por ele como ala esquerda do movimento, uma vez que as
concepções políticas do autor estão pautadas no ultra-nacionalismo de base direita extremista.
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Era preciso criar a consciência da nacionalidade, pois a Revolução do Anta cumpria o papel
de criador do pensamento, para a gênese da AIB começar a ser estabelecida.
Criou um discurso de rompimento com os modernistas através de uma visível crítica
aos intelectuais que não se transportavam do nível cultural para o político: “Esse nacionalismo
não quer, porém, o país reduzido ao museu universal, cheio de estatuas e de telas, onde o
mundo vem admirar as gerações mortas”.361
A prática da passagem literária e cultural para a atuação política, defendida pelo autor
na década de 1920, era elemento conhecido no meio radical conservador. Antes das ações
plinianas, o congênere lusitano demonstrou ações semelhantes. Um dos fundadores do
movimento integralista em Portugal, Hipólito Raposo, ao discorrer sobre a fundação do IL,
disse que em 1913 ocorreu a fundação da revista Alma Portuguesa que continha projetos
baseados no nacionalismo para a reconstrução do país e no periódico era possível verificar
que: “pela primeira vez aparece concretamente formulado embora num sentido puramente
literário, o nacionalismo português. A essa corrente de protesto e esperança se chamou, por
inspiração de Luís Braga – Integralismo Lusitano”.362 O caminho do nacionalismo, como
elemento precursor na literatura com passagem para a política, já era recorrente no Velho
Mundo. Outro exemplo pode ser observado na Action Française que consolidou a prática
literária para depois caminhar na política.363 A busca pelo espiritualismo na política o
aproximava de Portugal. A relação entre cultura e política buscava relação constante entre a
intelectualidade luso-brasileira: “a essa tomada de posição política não ficariam imunes os
homens do movimento modernista. Sobre o fundo comum do nacionalismo, a geração de 22
abandonaria as preocupações estéticas, interessando-se pela política”.364
Ele e os verdeamarelos não apresentavam originalidade; mas, através do movimento
cultural, vê-se um grupo possuidor da visibilidade de que precisava. Liderado por Salgado,
assumiu uma posição radical e foi nomeado pela crítica como os “radicais de ocasião”,365
justamente por usar o momento para a concepção de uma arte política de caráter reformista
com uma ótica cristã e tradicionalista. A tônica transformadora e revolucionária era marcante
no discurso do que denominava de “nossa geração”, justamente os intelectuais do
verdeamarelismo:
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A nossa geração de Após Guerra começou a exercer a sua crítica sobre a República
com uma visão nova dos acontecimentos. Nós sentíamos todos os erros do Regime e
denunciávamos um mal estar que provinha, por certo, do contraste entre as
realidades da Nação e o espírito que animava sua Constituição e as suas leis.
Sentíamos um país sem finalidade, sem nada a defender, sem a nada aspirar.366

Sobre o seu discurso, não modernista e sim reformista, pode-se afirmar que:

Nem bem se assentavam esses ideais reformistas, e o Verdeamarelismo já saudava o
fascismo de Mussolini, que nos visitava em 1924 através do cruzeiro latino da nave
‘Itália’, ancorada no Rio para uma exposição flutuante de produtos comerciais. Em
editorial, a revista Novíssima367 exalta a filosofia do poder, lembrando a nova
espiritualidade a ser explorada através da aliança entre poesia e a força, de que
D’Annuzio seria o melhor exemplo. A admiração pelo ritmo nacional italiano e pela
grandiosidade de seu espírito vê no fascismo a matriz da síntese procurada pelos
novos intelectuais brasileiros: concentrar, no ‘surto da vida contemporânea, todo o
tesouro do seu presente, toda a sabedoria do seu passado, toda a imortalidade da sua
glória.’ O ‘instantaneísmo vital’ que emerge desse filão espiritual induzia a ver ‘na
Itália de então um belíssimo exemplo de cultura política, sobredourada nos prélios
da liberdade’, e em Mussolini ‘a figura da lei; varonil na concepção da ordem, da
lei-expressão-humana, da lei-revelação do direito’.368

A tônica reformista representou um segundo momento do seu pensamento: de reflexão
e amadurecimento foi iniciado. Assim os grupos criados e o surgimento das organizações
culturais passaram a ser questões de importância para a criação de um novo tempo: tempo da
reflexão intelectual. O período pós-1922 foi um momento de afirmação das ideias construídas
e marcou definitivamente a sua entrada no cenário cultural e político.

2.2 SEMANA DE ARTE MODERNA: LITERATURA E POLÍTICA

Ao mesmo tempo em que as agitações modernistas afloravam na cidade de São Paulo,
questões políticas eram debates dominantes. Já filiado ao PRP, promoveu um processo de
radicalização interna com a intenção de renovação do partido oligárquico. Com ideias
pretensiosas e ambiciosas, o jovem rapaz que havia chegado há pouco tempo do interior de
São Paulo mostrava possuir um pensamento forte no sentido do crescimento social, político e
cultural.
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No início de sua ação ideológica no seio do PRP, Salgado se engaja numa corrente
que quer renovar o velho partido. Os amigos políticos de Salgado interpretaram sua
participação na tentativa de renovar o Partido Republicano, bem como sua atividade
literária, como fazendo parte de uma estratégia pessoal. 369

O líder integralista enxergava a proposta do nacionalismo como o caminho de uma
possível vitória e aceitação por uma sociedade que iniciava um temor pelos avanços
esquerdistas europeus. Muitos desses reflexos eram semelhantes ao que estava ocorrendo em
Portugal, país que sempre promoveu o intercâmbio cultural com o Brasil.
Apesar de existirem vários componentes de influência baseada na relação cultural
entre Brasil e Portugal, a aversão aos elementos europeus, principalmente portugueses,
marcava a cena daquele momento:

A ideia geral de que faltou a Portugal a verdadeira compressão histórica e
econômica de sua missão metropolitana, permitia, agora, um amargo retrospecto da
aventura predatória e das marcas incuráveis que o colonizador produziu na terra
descoberta, anunciando um estado de apatia cultural que de certo modo justificava o
fogo cerrado dos manifestos reformistas [...] O repúdio à indiferença dos
descobridores pela terra, o libelo contra o sensualismo e a aventura que converteram
o primitivo locus amoenus numa espécie de império delirante da anarquia moral e
social, como que projetavam uma espécie de luz retrospectiva no revanchismo
nacionalista da escola da Anta.370

Em diversos momentos futuros, proferiu muitos discursos e teorias a favor da cultura
lusitana. O momento pós-22 e a ascensão cultural do autor no movimento verdeamarelismo e,
em sequência, no grupo Anta, estão associados à entrada do autor na política, ambição já que
era visível. Como citado, Plínio entrou no PRP com o objetivo de promover uma
reformulação, questão descartada logo no princípio, pois a solidez na qual o partido se
encontrava impedia qualquer mudança, principalmente pelo fato de não existir possibilidade
para tal feito dentro do segmento oligárquico que era majoritário. Em 1924, alguns
componentes internos esperançaram a ambição de Plínio Salgado:

Em realidade o movimento de renovação procede de uma cisão do PRP. Em 1924,
quase no fim do mandato de Washington Luiz como governador do Estado de São
Paulo, o partido dominante se divide em função de conflitos internos reveladores de
um certo deslocamento de forças na oligarquia. O grupo de oposição, que é dirigido
por Alfredo Egídio de Souza Aranha, amparado por alguns deputados (A cisão de
1924 é provocada pelo Senador Álvaro de Carvalho, quando Washington Luiz
desfaz sua pretensão ao governo de São Paulo e indica Carlos de Campos) e
intelectuais da nova geração, tem o apoio dos Mesquitas do jornal O Estado de São
369
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Paulo. Esta coalização volta-se contra a velha guarda e, sobretudo, contra o governo
de Washington Luiz. Em consequência, Salgado se demite de suas funções de
redator do Correio Paulistano.371

Enfrentou os modelos internos do partido com o intuito de criar uma nova política
baseada nos aspectos nacionalistas, estabelecidos no movimento de 1922. Fora das lideranças
perrepistas e do jornal oficial, Correio Paulistano, já era detentor de certo conhecimento nos
órgãos culturais da cidade de São Paulo, despertando alianças e oposições. Dessa forma, logo
após a cisão interna no partido, recebeu um convite do então oposicionista do PRP, Alfredo
Egídio de Souza Aranha, para trabalhar em seu gabinete de advocacia. Fez isso por dois anos,
na Rua Libero Badaró 134, em São Paulo.
A relação com Alfredo Egídio transpôs o elemento político e chegou ao nível pessoal.
Após a entrada no escritório de direito, Salgado e Souza Aranha se transformaram em grandes
amigos, propiciando ao autor a possibilidade de uma viagem à Europa, tendo assim condições
de conhecer Benito Mussolini, na Itália. Alfredo Egídio de Souza Aranha era oriundo de uma
família de banqueiros; seu pai, Olavo Egídio de Sousa Aranha, foi um tradicional político de
São Paulo, segmento que seguiu e persiste na família até os dias que seguem. Alfredo de
Souza Aranha fundou o Banco Central de Crédito. Esse após algumas fusões no decorrer do
século XX, passou a ser chamado de Banco Itaú. Atualmente o presidente é Roberto Egídio
Setúbal, sobrinho-neto do fundador.
A relevância dessas questões é significativa. Ex-integralista, Gerardo Melo Mourão
aponta a criação da AIB e grande parte do custeio de Plínio Salgado, na década de 1930,
foram financiadas pelo banqueiro Alfredo Egídio Souza Aranha. 372 Plínio Salgado trabalhou
nos anos de 1931 e 1932 em um jornal intitulado A Razão,373 periódico que projetou as ideias
do autor em momentos antecedentes à fundação da AIB.374 A investigação ainda aponta uma
relação que inclusive ultrapassou o período da legalidade integralista. Ele e Alfredo Egídio
tiveram vários contatos no momento em que o líder integralista ficou exilado em Portugal. Tal
contato levantou suspeitas do governo António Oliveira Salazar e órgãos de controle político
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português, como a Legião Portuguesa, que identificou em relatório o caso 375 (ver capítulo 5).
De acordo com o biógrafo e correligionário de Plínio Salgado, ao relatar este momento:

Atendendo ao convite do Dr. Alfredo Egídio de Souza Aranha vai trabalhar no
escritório de advocacia desse famoso causídico, recebendo ordenado e percentagem.
Parecerá estranho que não sendo Plínio formado em Direito pudesse ser útil em um
escritório de advocacia da importância, do prestígio do Dr. Alfredo Egídio. Pois não
foi útil, senão precioso. Aplica maravilhosamente sua cultura geral, sua admirável
lógica, seu extraordinário bom senso, sua irretorquível dialética, sua escorreita e
límpida linguagem, e, acima de tudo, seu espírito equânime e justiceiro e sua
probidade intelectual. Em poucos meses o Dr. Alfredo Egídio assinava a maioria dos
pareceres elaborados por Plínio, sem os ler.376

A citação anterior seria no mínimo interessante, se não fosse o exagero pelo qual o
correligionário do Partido de Representação Popular da Bahia, Carlos de Faria Albuquerque,
tratou o caso em questão. Sem dar importância devida à eloquência pela qual Plínio Salgado
foi tratado no texto, vê-se que esse período pode ser identificado como um momento de
relativo destaque para a visualização intelectual e política do autor, pois a relação com
Alfredo Egídio complementou a ambição de Plínio no processo de cristalizar o objetivo
máximo, a fundação da AIB.

2.2.1 Ficção: desafios de compreensão

Esse período foi de pouca produção literária, pois ele se encontrava em um ambiente
não propício ao avanço intelectual, um escritório de advocacia. Mesmo assim, com a
utilização de pseudônimos, alguns pequenos textos foram compostos, entre eles o poema Os
visionários, um texto nunca publicado. Sob o pseudônimo de J. Camara, em 1924,377 o poema
define o visionário como uma pessoa que luta para ser diferente das demais, possivelmente
analisando a si próprio no contexto da década de 1920, pós-22, em que aspectos culturais e
políticos estavam por acontecer.
Percebe-se que os anos seguintes à Semana de Arte Moderna foram para reflexões
internas, referentes aos caminhos que seriam atingidos por ele. Apenas em 1926, o autor
voltou a produzir com intensidade, pois foi justamente nesse ano que ocorreu o lançamento da
sua principal obra ficcional, O estrangeiro. Entrou então, efetivamente na política e passou a
375
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ocupar um espaço de maior relevância na cultura nacional. A sua ambição reformista estava
se consolidando.

A tentativa de renovar o partido fracassa, mas Salgado permanece ligado ao PRP até
a Revolução de 30. Em 1927, com o sucesso de O estrangeiro, recebe convite para
se apresentar às eleições legislativas e é eleito deputado estadual em São Paulo
juntamente com Menotti del Picchia.378

Com a publicação do romance e o mandato de deputado estadual, o interiorano que
alcançou conhecimento com a semana de arte moderna: “transforma-se num dos autores mais
famosos do movimento. Vale observar que o livro, um dos primeiros romances modernistas,
recebeu excelente acolhida – a primeira edição esgotou-se em 20 dias”.379 Neste momento de
euforia, desligou-se do escritório de Alfredo Egídio e passou a se dedicar à política e à
cultura, elementos que o acompanharam até a morte em 1975.
No ano de 1926, em torno da ótica de análises sociais, escreveu um texto em que
analisa o teor na caricatura de Benedito Carneiro Bastos Barreto, conhecido como Belmonte,
criador do personagem, Juca Pato: um homem careca, segundo o chargista, de “tanto levar na
cabeça”. Esse encarnava as aspirações de uma classe média inconformada com a situação
existente no Brasil.380 Ao analisar as charges, Plínio Salgado focou a questão do
cosmopolitismo, temática recorrente em seus escritos e, de forma poética, estabeleceu uma
crítica à sociedade brasileira da época, com objetivo claro de se apresentar como solução para
os desgostos dos grupos excluídos dos benefícios políticos e sociais, seu alvo dentro da AIB:

O jazz-band despeja as músicas gritantes como um balaio de cacaréus [...] A Cidade
é um álbum de proteções... [...] Fonfonam torpedos nouveaux-riches com paralamas
reluzentes. [...] ‘Nenhum desenho pode ser uma verdadeira caricatura, se não nos faz
pensar’. Estas palavras são de Spielmann um dos primeiros críticos ingleses ao falar
do humorismo gráfico. [...] A caricatura de Belmonte, que focaliza exatamente o
ambiente e figuras que debuxei acima, não só espelha a nossa vida moderna, porém
acompanha-a, como um comentário. As mulheres de Belmomte estão ficando
famosas como o seu Juca Pato. Passam torpedos nouveau-riches, bípedes com
pastas. O bípede com pasta é Juca Pato. [...] O traço de Belmonte flagrantiza
cruamente toda uma civilização cosmopolita. 381

Na análise das imagens e referências que fez a Juca Pato, deixou explicita uma
questão: a preocupação com o crescimento da “pequena burguesia” que não possuía espaço de
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localização na sociedade. Esse típico exemplo foi a tônica social do movimento integralista a
partir de 1932. No ano de 1935, escreveu um texto intitulado: Basta!382 Nele analisou a
necessidade de alteração do caminho a ser seguindo pela sociedade brasileira:
É hora de erguemos um violento – BASTA! Basta de tanta aflição com que se
espezinha o povo brasileiro! Basta das confusões e de ilusionismos! É chegado o
instante em que os homens de bem se arregimentem para fazer cessar, de uma vez
para sempre, pela força de um pensamento e a energia serena de uma disciplina e de
uma consciência nacional, esta comédia de caudilhos e de grupos demagógicos,
comédia que já fez rir, que depois cansou, que agora desespera e que poderá
terminar numa tragédia.383

Ainda em 1926, o autor publicou o texto intitulado: Aventuras do Alferes Chicão, na
revista, O Conto Nacional, um periódico de propriedade de Menotti del Picchia e Cassiano
Ricardo, considerado como uma: “rara iniciativa modernista pela popularização literária, que
parece não ter passado do primeiro número”.384 O texto desta única edição foi posteriormente
publicado nas Obras completas inserida em Contos e Fantasias em 1956.385
O conto de Plínio Salgado apresenta uma riqueza de informações referentes aos
aspectos do momento e ideias a que seguia na ótica política e cultural. Tem como enredo
básico a história do Alferes Chicão, morador de uma cidadezinha do interior de São Paulo,
chamada Malumbeira, que se guiava – assim como toda a cidade – pelo sino da igreja.
Através das badaladas, todos conferiam os seus relógios. Através desse texto, em 1926,
analisou diversos aspectos da sociedade, mostrando a necessidade de transformações. Com o
relógio, realizou uma metáfora para verificar a condição humana daqueles primeiros anos do
século XX. Em diálogo com o vigário geral, Chicão disse: “– Seu padre Quincas, o mundo
está perdido. Anda tudo de pernas para o ar. Para mim, penso que por esse Brasil afora não há
mais relógios certos. – Meu caro alferes, o mundo foi sempre assim, e agora, depois da tal
maçonaria...”.386
Nessa conversa inicial, compreendem-se os pontos fundamentais do autor: revelou-se
uma imagem da sociedade brasileira como perdida perante as transformações ocorridas e
sugeriu o objetivo do conto: persuadir o leitor no sentido de criar uma interpretação de que
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um “novo” governo era necessário. Para isso expressava um primeiro elemento oposicionista,
a maçonaria, um dos sustentáculos de luta da AIB, na década de 1930, e teve em Gustavo
Barroso387 o principal expoente. Ao lado dessa oposição, lançou no conto o anticomunismo:
“o Brasil estava perdido. É o domínio de Satã”,388 dizia Chicão. Ainda em relação ao
antiliberalismo afirmou: “Vamos para o abismo. Ninguém mais se entende. E, se dos bons
patriotas não vier a reação ai de nós! ai de nós! Bandeira inglesa na alfândega! Ai de nós!”.389
Com essas palavras, revela através de Chicão, uma preocupação com o domínio imperialista
europeu e o consequente cosmopolitismo.
Mostrou, em vários momentos da narrativa, a necessidade do caráter autoritário e até
mesmo ditatorial no interior de uma sociedade, pois a democracia era inviável por não existir
o controle do público de forma livre, não havendo espaço para outro elemento a não ser o
autoritarismo. Sobre tais preceitos o autor afirma que: “O mundo moderno está enfermo por
falta de autoridade. Por isso os movimentos das juventudes [...] em favor do Estado Forte”.390
O enredo foi estabelecido pela necessidade de se escolher um novo governo para a
cidadezinha. Após uma discussão duradoura de sete dias e sete noites, o alferes cujo propósito
era governar sob o lema de Floriano: à bala,391 foi enviado para São Paulo, com o objetivo de
legitimar o governo militar que queria implantar. Dizia: “– Precisamos de uma ditadura! Isto
não endireita sem sangue! muito sangue”.392 Outras opções políticas foram propostas, como
um governo católico do Padre Quincas, uma oposição liderada por Mingo, que escutou do
Coronel Pontual que isso era algo vindo do Anticristo.393
Ao chegar a São Paulo, ficou perdido no cosmopolitismo existente na metrópole e no
meio de uma revolução armada que estava a ocorrer. Crê-se que ele faz menção à revolta
tenentista de 1924. Nota-se a forma como idealizou o alferes, após ser pego pelos
revolucionários, um grita com o outro, sobre Chicão: “–vamos, fuzilem, que ele vem dos
Campos Elíseos”.394 Indiretamente realiza reflexões sobre a mitologia grega, uma vez que este
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local era onde os homens virtuosos repousavam após a morte e o virtuoso seria o único capaz
de governar no ambiente democrático.
Após uma série de “aventuras” em São Paulo, Chicão retornou a Malumbeira
vitorioso, com o título de “Grande Ditador”, mas com uma ausência, o Roskoff, seu relógio:

E Malumbeira protestou. Não, não era possível um governo sem relógio. Haveria
divergências contínuas entre os governados. Só um relógio inflexível poderia ritmar
a vida de Malumbeira na tranquilidade feliz e beatífica. Alferes Chicão, apesar de
suas vitórias, não podia governar. Dominaria, quando muito, com a violência, mas
os relógios, como os corações, andariam desnorteados! 395

A conclusão deste conto é reveladora no sentido dos seus objetivos políticos. O
integralismo defendia um governo forte, arbitrário de autoridade e inflexível, mas dizia não
ser uma ditadura: “Não pretendemos uma ditadura. Só os povos bárbaros permitem as
ditaduras. Um povo que possui uma consciência jurídica e ama sua liberdade não tolera
ditaduras. O que nós queremos é aperfeiçoar o regime”.396 Esse aperfeiçoamento era o
integralismo, nada mais do que uma força autoritária sobre o Estado, mesmo ele negando e
admitindo o contrário: “O Estado Forte significa ditadura, sinônimo de Estado totalitário. O
Estado Integral é uma Democracia Orgânica. A Ordem garantindo a Liberdade”. 397 Mais uma
vez demonstra-se a ambiguidade pliniana; pois, após negar relações totalitárias e assumir ser
orgânico, dizia ser o integralismo pautado na “concepção orgânica e totalitária da
sociedade”.398
Em Aventuras do Alferes Chicão, o autor destaca o relógio, ou seja, o guia de uma
sociedade que existiria para colocar o povo no eixo de direcionamento. O líder dentro da
concepção espiritualista, uma vez que a hora-guia era oriunda das badaladas dos sinos da
igreja, simbolizando, metaforicamente, parte dos anseios expressos em forma teórica, o
objetivo de ser visto e rotulado como o detentor do conhecimento e da verdade. No texto As
duas faces de Satanaz399 de 1936, proclamou: “Burgueses! Eu e os camisas-verdes viemos
para vos salvar e salvar vossas famílias! Burgueses! Eu vos chamo, em nome de Deus e da
Pátria! Vinde enquanto é tempo!”.400
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Plínio Salgado foi responsável pela criação literária de várias obras. Em todas é
possível verificar uma relação direta de dominação do pensamento coletivo. Além de ser
responsável pelos romances, foi também chefe político no Brasil, liderando milhares de
cidadãos em torno do pensamento integralista. Nesse processo, é possível observar uma
dominação, de fato, da consciência coletiva em torno da consciência possível.
No mesmo ano citado, 1926, publicou sua principal composição ficcional: O
estrangeiro,401 cuja temática central era a crítica à sociedade brasileira nos primeiros anos do
século XX, com o propósito de refletir sobre o modelo nacionalista a ser empregado no Brasil.
Como pano de fundo, o romance faz um debate em relação ao papel do imigrante no
crescimento da nação.
A obra, situada entre os anos de 1913 e 1923, foi, na época do lançamento,
considerada inovadora e um sucesso de vendas. O autor e grande parte da crítica literária
considerou a obra uma expressão modernista, principalmente pela estética, organização
textual e principalmente pelo conteúdo nacionalista. Nela pode-se encontrar toda a base do
pensamento pliniano e a sua complexidade e relevância é apontada pelo autor:

Quando publiquei o meu livro O estrangeiro, senti o grande choque de duas
gerações no meu espírito. A figura de Ivã procedia ainda do mal de antes da Guerra;
e Juvêncio era já o retorno ao sentimento da terra e da raça, esboçando uma
finalidade. Em redor de mim, eu vi crescer os moços de minha idade, realizando
com suas obras o mais notável movimento intelectual da América do Sul. Tinha
ainda um caráter de libertação, como aqueles da geração que nos precedera. Mas
agora, queríamos nos libertar da liberdade, da indisciplina, de todos os falsos
caracteres que revestiam as nossas expressões de cultura literária e política.
Acreditávamos já em alguma coisa. Acreditávamos, por exemplo, no Brasil. A
revolução literária determinou a revolução política. De Alberto Torres, excluímos o
prejuízo do tempo e servíamo-nos do seu processo de observação. De Euclides da
Cunha, tomávamos a formidável expressão da Terra e do Homem onde residem ‘as
grandes reservas nacionais’, na expressão de Oliveira Viana. Farias Brito trazia-nos
a inquietação espiritual.402

Nesse primeiro romance, o pensamento político estava em processo de cristalização.
Portanto, é possível notar um expressivo nacionalismo, que foi o componente central da
inspiração para a organização do movimento integralista e o encontro do autor com sua
política: “O meu primeiro manifesto integralista foi um romance. Quatro anos levei a meditálo e a escrevê-lo”.403 Completa:
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Numa viagem que fiz no sertão Araraquarense, veio-me a inspiração de um romance
em que se focalizasse o fenômeno da assimilação dos imigrantes ao todo nacional, o
avanço do caboclo derrubando as matas, a decadência das famílias antigas e o
surgimento de novos valores sociais.404

O autor era um entusiasta da obra e, em centenas de oportunidades no decorrer da vida
citou o romance como uma referência para a compreensão do seu pensamento. O primeiro
romance circulou pelo país como uma obra de reflexão sobre a nação brasileira. O estrangeiro
é “uma excelente introdução ao pensamento integralista no Brasil”.405 Tal afirmação é
confirmada por ele próprio que, após o lançamento do livro em 1926, disse: “Estava lançado,
com ele, um grande movimento nacional, que mais tarde se corporificou na Ação Integralista
Brasileira”.406
O livro foi alvo de dezenas de comentários oriundos da intelectualidade conservadora
brasileira. O autor compôs, através de alguns excertos, um documento com o objetivo de
reunir os principais comentários referentes ao livro.407 Percebe-se uma mesma tônica em
todos os relatos, de exaltação ao escritor que escreveu uma obra: “bela e original [...] gênesis
da nova nacionalidade”, disse Afrânio Peixoto.408 Oliveira Viana:409 “talento lhe sobra”;
enquanto Nuto Sant’ana: “O livro mais notável da língua”. A imagem criada em torno de
Plínio Salgado era justamente a realização da ambição e do direcionamento criado. O
comentário de Murillo de Araujo410 é como uma comprovação: “Plínio Salgado é o espírito da
minha terra que se fez homem e habitou entre nós”. Cândido Mota Filho411 disse: “Plínio
Salgado falou a nossa verdade”. São dezenas de comentários, e não serão colocados no
trabalho todos os relatos, pois o conteúdo é semelhante no sentido de exaltação daquele que
passava a ser visto como um apóstolo, que desceu “das montanhas do São Bento do Sapucaí
404
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[...] desceu humilde. Desceu com secreto entusiasmo. Desceu ignorado. Traz na mão o facho
aceso. [...] Dentro do seu peito o coração murmura: Brasil... Brasil... Brasil...”412 essas foram
palavras ditas por Ribeiro Couto.413 Elas ilustram de forma alegórica a imagem que Plínio
Salgado conseguiu construir após a semana de 1922: um extremo nacionalista que alcançou
visibilidade, mas com uma concepção religiosa idealizadora, uma vez que a titulação de
apóstolo foi uma denominação que se repetiu em diversos momentos durante a sua trajetória,
principalmente no momento do exílio em Portugal.
A importância deste romance está identificada na intenção de contribuir para o melhor
entendimento do pensamento de Plínio Salgado e do integralismo. Há pouco tempo, os
estudos acadêmicos menosprezavam a produção literária do autor, principalmente por sua
relação direta com o integralismo. Esse tema era marginalizado e visto em alguns centros
universitários como uma inocência acadêmica, como no pensamento radical de Florestan
Fernandes, que enxergava, na década de 70, alguma importância em compreender o
integralismo, mas não pelo movimento, e sim pela relação política de defesa pautada em um
governo burguês para o Brasil. Segundo o sociólogo, um Estado de direito burguês no
momento do regime militar:

Hoje está na moda dizer-se que se deve estudar o integralismo. Não compartilho
dessa opinião. Nem mesmo devemos nos preocupar em destruí-lo. Os integralistas
desempenharam o papel histórico de cavalheiros de triste figura no seio do
pensamento conservador e dentro da burguesia. Se merecem atenção não é tanto por
eles próprios, quanto pelo fato de que o pensamento conservador e a burguesa
dependente da periferia do mundo capitalista tenham precisado deles.414

O romance O estrangeiro revela a inquietude do autor em relação aos caminhos que a
sociedade brasileira estava tomando, não só com o processo de transformação agrária, como
também com os primeiros surtos de indústrias no período próximo à Primeira Grande Guerra
Mundial, marcos de extrema importância para o autor:

Dali derivou-se nas duas correntes que se chocam nos velhos países: o imperialismo
econômico e o imperialismo doutrinário; a expansão capitalista e a expansão
política. Esses dois fenômenos, que regulam o ritmo da existência dos velhos povos,
tendem a ampliar sua projeção até os países novos [...] Os países novos, como o
Brasil, só se salvarão nesta era histórica, por uma grande capacidade de afirmação,
de personalidade. [...] De 1914 para cá, a situação tornou-se outra e vimos quanto
estávamos deslocados de nós mesmos. Em 1919, após a Revolução Russa, nossa
412
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visão foi ainda mais nítida. Víamos, de um lado o imperialismo doutrinário de
Moscou, estendendo seus tentáculos pela mentalidade universal e de outro, as
diferentes expressões de imperialismos capitalistas. 415

Para o autor, a urbanização não era o melhor caminho para o crescimento do Brasil;
pois, com ela, os grandes males da sociedade – imperialismo econômico (liberalismo) e o
imperialismo doutrinário (comunismo) – encontrariam espaço e promoveriam a destruição da
alma nacional: “A tendência das cidades é para a desnacionalização”.416
O sentido de uma prosperidade rural baseada em valores medievalistas foi o ponto de
defesa que Plínio Salgado encontrou para impedir o avanço dos males na sociedade brasileira.
O autor diz que a pureza de uma nação estava baseada na figura do caboclo,417 que para ele
era o sentido do Brasil, principalmente no contexto ruralista, conservador e cristão. Menotti
del Picchia refere-se elogiosamente a ele como: “caboclinho enxuto, nervoso e formidável”.418
Com este discurso caboclo, ele volta os olhos para si próprio como modelo de brasileiro:
“Minha mentalidade, desurbanizada e cabocla, debalde tem procurado sentir como o homem
da fábrica ou do gabinete, da burocracia ou dos salões. Acredito que a grande maioria do país
está em idêntica situação”.419
O autor afirmava que o Brasil precisava de um homem que soubesse coordenar os três
elementos vitais em busca do nacionalismo. A união do homem das letras, o homem do
estado e o homem do povo, em apenas um único homem que era ele próprio e ainda se
colocava como a pessoa capaz de solucionar e guiar a sociedade brasileira, em direção ao
pensamento nacionalista de luta constante contra os inimigos, uma clara visão messiânica.
Em O estrangeiro, o autor exalta e defende o universo rural, símbolo da pureza
nacional, algo decisivo para a existência do nacionalismo. Um dos pontos do romance é a
influência negativa que as metrópoles passariam a ter sobre as zonas interioranas. Exemplo na
obra ocorre quando o professor Juvêncio diz que o urbanismo é o fim da nacionalidade,
expressando o anticosmopolitismo também existente no Manifesto de outubro de 1932. Em
Geografia sentimental de 1937, o autor reafirma essa posição:

Eu fui rever este ano as velhas saudades apagadas pelo tumulto cosmopolita das
capitais. Fui visitar as cidades do interior da minha Pátria. [...] Fui ver as farmácias
onde o doutor juiz de direito conversa com o vigário sobre a instituição da família e
415
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o velho chefe político diz que o diretório está firme. Como eu tinha saudades destas
coisas! [...] Cidadezinhas da minha Pátria! Como são todas iguais. 420

Ao analisar estes aspectos no romance, conclui-se que “no diagnóstico da civilização
brasileira, na qual se conjugam o antiliberalismo, o anticomunismo e o anticosmopolitismo, o
tema do mal urbano surgiu aqui como um eixo central do pensamento político de Plínio
Salgado”.421
A partir deste ponto, pode-se perceber o tratamento em destaque que o autor colocou
na obra para o papel do imigrante. O processo imigratório é algo que poderia ocorrer, mas
com segurança. Neste contexto de intensa transformação, situou os personagens do romance.
Realizada pelo mestre-escola Juvêncio, a obra é um romance dentro do romance e foi
desvendada

na última página, cobrindo-se com as vestes do mestre-escola Juvêncio, nacionalista
convicto, praticante. A autoria do romance, duplamente atribuída a ele e ao
personagem, impõe uma duplicidade ao texto que me intrigou e norteou a(s)
leitura(s). Salgado na persona de Juvêncio cria Ivan, seu duplo, o outro que só
poderia existir fora dele. Fica explícito que, para Plínio Salgado, a concepção de
nação, construção intelectual, exige a figura da alteridade para, no modo do espelho,
ganhar forma, adquirir particularidade.422

A montagem narrativa gira em torno de um imigrante bem sucedido pelo trabalho
árduo e hábitos de poupança que enriquecem. A história de Ivan, personagem que divide a
posição central do romance com o professor Juvêncio,423 seguiu os caminhos dos milhões de
europeus expulsos de sua terra. Militante revolucionário perseguido pela polícia czarista
introduziu a figura do outro entre os imigrantes, já que é o único russo entre os italianos.424
A questão imigratória, presente no romance, é algo que ocorre tradicionalmente na
literatura brasileira desde o século XIX, no contexto do realismo e naturalismo. Mas é
notadamente no período modernista que a constituição de romances desse caráter ganhou
destaque no cenário literário brasileiro cujo objetivo era refletir sobre as transformações do
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país no século XX. A defesa textual está pautada em pensamento conservadores e reformistas
da sociedade.
O romance se passa em São Paulo, mas não pode ser considerada uma obra apenas
paulista e sim uma obra de caráter nacional.

O estrangeiro é um romance essencialmente brasileiro, não apenas paulista, porque
São Paulo é o Estado que maiores correntes migratórias recebe, internas e externas,
havendo, portanto, de dar, ele próprio, o tipo brasileiro, graças a essa
particularidade.425

O trabalho literário tem início no porto de Santos, com a chegada dos imigrantes, e os
momentos de maior destaque ocorrem na pequena cidade de Mandaguary e Campinas. No
romance, o escritor define a pequena cidade como um local de conspirações, onde tudo se
acomodava aos interesses de cada um. Os cidadãos submetiam-se às vontades e caprichos dos
chefes regionais, tornavam o ambiente propício para a destruição da nacionalidade, porque
tudo para o brasileiro se resumia a uma questão de oportunidade. O momento final da obra
será em Campinas onde o avanço capitalista industrial ocorreu com intensidade; sendo este o
elemento causador da destruição humana, que faz o russo Ivan cometer o suicídio.
Plínio Salgado realizou, na década de 1920, uma reflexão sobre o papel do imigrante
no sentido da formação da sociedade brasileira. Nas obras do líder integralista, é possível
observar menções de alerta em relação à entrada dos estrangeiros e, consequentemente da
cultura exterior para o Brasil. O autor deixou claro não ser contra a imigração, analisa a
importância do processo para o crescimento do país, mas com certo cuidado:

Plínio Salgado não admite o domínio espiritual do imigrante, mas aceita a
imigração, achando até indispensável a sua contribuição para a formação étnica do
povo brasileiro e para o progresso econômico do país. Assim é que mostra as aldeias
no Norte, onde não há imigrantes, em completa decadência; e as aldeias de São
Paulo, onde a corrente imigratória é intensa, em grande progresso – as fazendas
crescem, a lavoura amplia-se e as fazendas se enriquecem.426

O autor explicitou que o propósito no romance era realizar reflexões, principalmente
na intenção de criar um elemento de complementação com os objetivos políticos. Nesse
sentido, o autor afirma no Manifesto de Outubro que: “Nossa campanha é cultural, moral.
educacional, social, às claras, em campo raso, de peito aberto, de cabeça erguida”.427
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Observa-se, no diálogo transdisciplinar entre História e Literatura, a necessidade de
conhecer a sua obra literária para verificar objetivos e visões que o autor propõe para o Brasil.
“O romance não aponta uma solução para a sociedade brasileira. Faz vagas menções a um
tempo ainda indefinido”.428 É um tempo de formação da consciência, a preparação intelectual,
cultural e política para a solução dos problemas brasileiros, que viria através da AIB.

Mas, a verificação desses males não determina em Plínio Salgado uma atitude
pessimista e descrente. Pelo contrário, ele acredita ainda nas reservas morais da
sociedade e espera o seu reerguimento total. E não se limita a fixar em sua obra o
resultado de sua observação, mas apresenta soluções para os nossos problemas. Seus
romances não formam, pois, uma obra de ficção com objetivo puramente literário,
mas a expressão da sua ideologia, da sua constante preocupação com o povo
brasileiro, do seu estudo dos problemas nacionais. 429

Partindo desse viés, o autor apontou uma necessidade de cuidado em relação ao
cosmopolitismo, elemento recorrente. No Manifesto de outubro de 1932, expôs com clareza
seus propósitos para o Brasil. Para o autor: “A Nação Brasileira deve ser organizada, una,
indivisível, forte, poderosa, rica, próspera e feliz. Para isso precisamos de que todos os
brasileiros estejam unidos”.430 Alertava a sociedade para a imigração, que poderia ser um
elemento de contribuição para o mal, na fortificação do cosmopolitismo:

Nos países de imigração, como o nosso, as cidades vão se tornando, pouco a pouco,
consciências isoladas na Grande Consciência. Falta-lhes, para a perfeita harmonia
nacional, o liame das tradições e dos costumes, a consciência histórica, a unidade de
sentimento. Forças diversas atuam sobre nossos centros mais populosos,
estabelecendo o entrechoque de correntes religiosas, de doutrinas políticas, de
credos literários, de processos comerciais; e de tudo resulta o resfriamento gradual
de nossas energias próprias. Essas forças se anulam em contraposição umas das
outras, e o resultado fatal é uma permanente crítica negativista, que se infiltra como
um veneno na alma de nossa gente. [...] Estas considerações me levam a crer na
imensa necessidade de um levantamento da fé brasileira, de uma coordenação de
forças novas, de uma intensa afirmação nacional. O Brasil precisa salvar-se do mal
urbano [...] A mocidade brasileira tem necessidade de levantar-se, num movimento
de fé.431

Nesse discurso, é possível constatar o papel central que o imigrante possui no projeto
de criação de um novo movimento político. Dessa forma, vê-se, com total relevância, a
análise da obra com o objetivo de visualizar quem é o imigrante para o autor. O estrangeiro é
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um romance que ocorre em um ambiente de imigração e, logo no início do texto, o autor
propõe uma explicação para o surgimento da imigração no Brasil:

Trecho de história do Brasil: os naturais, por seu gênio erradio, não se prestavam à
faina agrícola. Foi necessário instituir a escravidão africana. Os negros eram
comprados nas feiras. A libertação dos escravos coincidiu com a República e esta
com o desenvolvimento da lavoura. Abriram-se as portas à imigração.432

No início da obra, o autor narra a chegada dos primeiros imigrantes, foca a análise nos
italianos, identificados pela família Mondolfi, caracterizada pela ascendência econômica.
Carmine Mondolfi economiza, compra terras e torna-se a figura central da colônia. Ajuda a
fundar a sucursal da escola Dante Alighieri, reduto e símbolo da italianidade.
A partir desse processo, analisa a situação do brasileiro (caboclo) em face da chegada
dos italianos. É possível perceber a formação de alguns grupos divergentes em relação ao
papel dos estrangeiros. Há alguns personagens que não aceitam, em hipótese alguma, a
presença do imigrante e lidam com radicalização, evitando qualquer tipo de contato com o
novo. Na obra são caracterizados como os bandeirantes vistos por Plínio Salgado como
aqueles que “conquistaram as imensas terras que formam hoje o grande Brasil” 433 e que
representam “o sentido profundo da Unidade do Brasil”.434 Sobre os bandeirantes
complementa:

Os Bandeirantes deixavam suas famílias em Piratininga (onde hoje está a capital de
São Paulo) e passavam muitos anos no mato, lutando contra as feras e contra os
índios, procurando ouro e diamantes. [...] O que os Bandeirantes fizeram de mais
importante foi conquistar para nossa Pátria o imenso território. Desde um tratado de
limites que Portugal e Espanha fizeram, numa cidade chamada Tordesilhas, esse
território devia pertencer à Espanha. [...] Não é juto – diziam – que estar terras
pertençam aos que não as desbravam. 435

Por serem os conquistadores e representarem a “pureza nacional”, não aceitariam a
divisão do espaço nacional. Em um diálogo com o mestre-escola Juvêncio, o russo Ivan
indaga o professor sobre quem é o verdadeiro caboclo:

Ivan queria ver um caboclo autêntico. Contou-lhe o amigo que eram raros. Quase
todos estavam no sertão. Poucos ficaram nas redondezas, cantando a viola,
empalamados. Alguns – pequenos agricultores, taverneiros, carreadores ou peões,
exceção feita ao Zé Candinho –, andavam por ali, mas guardavam poucos traços do
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caboclo genuíno, ou antes, eram uma expressão inferior do caboclo. O legítimo, esse
prosseguia a sua faina, rumo às brenhas, afastando-se da onda de absorvente dos
estrangeiros. [...] Os que partem são fortes como fundadores de países. Os que
ficam, são como seu Indalécio, olhos morteiros, toadas monótonas nos lábios...436

Como foi citado, há outro personagem que é afetado pela imigração, Nhô Indalécio.
Ele morre de desgosto por não conseguir desafiar o poder existente. Esse personagem
representa um grupo da sociedade que não tem poder de reação, pobres caipiras, decadentes,
que não acompanham o avanço da sociedade, virando reféns dos imigrantes. É uma crítica
que o autor faz em relação à apatia da sociedade brasileira e demonstra a perseguição dos
italianos (Carmine Mondolfi) que alcançam o enriquecimento, promovendo o abandono dos
caboclos da terra, que não têm forças para combater a opressão. Em uma passagem do
romance envolvendo o “caboclo domesticado: Nhô Indalécio”437 e o violento administrador
da fazenda, Martiniano, é possível verificar a relação de violência existente:

Aconteceu que os porcos de Nhô Indalécio aventuraram excursões pela fazenda.
Martiniano mandou avisá-lo, ‘Que mataria os bichos.’ Indalécio pôs mais um fio de
arame na cerca. Os suínos eram teimosos. Romperam a barreira, entraram insolentes
como hussards. Troaram tiros de espingarda. Seguiu-se uma proclamação. ‘Que não
se queixe a polícia, se não quiser levar umas lambadas, com este chicote.’ Nhô
Indalécio mandou dizer que não se queixava à polícia. Entregava a injúria nas mãos
de Deus.438

O violento Martiniano representa outro grupo de caboclos, para os quais ser brasileiro
é praticar a xenofobia439 e, com o uso da violência, estabelece a sua cultura. No decorrer da
obra, deixará a fazenda para ir à cidade e fica totalmente encantado com o cosmopolitismo.
Envergonhava-se da vida levada durante anos, como burro de carga, ridicularizava os
agricultores e revolta-se intensamente entre os imigrantes que enriqueceram, deprimindo os
brasileiros.440
Existe ainda outro tipo de caboclo no romance, representado pelo Pantojo e pelo major
Feliciano que aceitam a imigração sem maiores problemas. Procuram constantes soluções
para ganhar com essa relação. É um grupo de personagens que tem como único propósito se
436

SALGADO, O extrangeiro... op. cit., p. 28-29.
Ibidem. p. 35.
438
Ibidem. p. 43.
439
TONUS, 2000, op. cit., p. 3. O autor, no estudo citado, destaca a relação entre o romance O estrangeiro e o
pensamento integralista e afirma: “O estrangeiro, romance sobre a imigração, é um panfleto nacionalista, racista,
xenófobo e antissemita.” p. 2 (minha tradução). O objetivo de Tonus é demonstrar o pensamento nacionalista de
Plínio Salgado, exaltando a aversão ao estrangeiro que, segundo o autor, estará presente dentro do movimento
integralista. “O estrangeiro, roman sur l’immigration, est um pamphlet nationaliste, raciste, xénophobe et
antisémite.
440
DOREA, 1978, op. cit., p. 33.
437

136

beneficiar individualmente. Durante o momento da obra em que o major Feliciano não estava
no poder, mostrava ser um intenso nacionalista:
O major Feliciano não admitia que estrangeiros governassem. Em Mandaguary, o
prefeito era italiano; o coletor sírio; e italianos e espanhóis havia no Diretório e na
Câmara. Caipiras inconscientes acompanhavam-nos e o Governo o que queria eram
votos. Ostensivamente, em quase todas as cidades, fundavam-se as celebérrimas
‘Dante Alighieri’ e as escolas onde as crianças aprendiam, antes de mais nada, a
língua italiana. Um absurdo dizia.441

No momento em que o major alcança uma posição de destaque na política local, altera
totalmente seu comportamento, com a intenção de manter acordos com os imigrantes: “O
major Feliciano fazia parte dos brasileiros que aprovavam a imigração e adequava-se aos
estrangeiros, estabelecendo um acordo com eles e com eles se identificando e alheando-se às
coisas brasileiras”.442 O major em uma carta diz:

A localidade (Mandaguary) entrou agora num período de grande progresso. O sr.
Presidente do Estado prometeu vir, em pessoa, inaugurar o chafariz. Fiz as pazes
com o pessoal da “Dante Alighieri” por causa de uma causa que me deram e me
rendeu cinquenta contos. De modo que subvencionei a escola e a banda da colônia.
Vou conceder a uma companhia de alemães vários favores para o serviço de luz.
Havia uma de brasileiros que me dava comissão muito pequena e achei pouco
patriotismo. Espero ir para S. Paulo, deputado, servir o país em mais largos
horizontes.443

Ao lado de Feliciano, nesse descaso em relação ao Brasil, estava Pantojo, que
pertencia a um grupo paulista tradicional cuja riqueza proveniente do café, permitia-lhe residir
ao lado de um luxo mundano, apegado à moda estrangeira, ao sustento de amantes e ao vício
do jogo. Sem preocupação alguma com o crescimento do Brasil, usava o imigrante como
forma de promover o enriquecimento e nada mais.
Contra as imagens descritas dos caboclos em relação aos imigrantes, estava o mestreescola Juvêncio, expressão mais próxima de Plínio Salgado. Para o diretor das Escolas
Reunidas: “Pátria é a voz do país saindo pela boca do homem”.444 Juvêncio era o símbolo da
nacionalidade:

441

SALGADO, O extrangeiro... op. cit., p. 66.
BARROS, José Eliseo de. O modernismo integralista nos romances O esperado e O estrangeiro de Plínio
Salgado. 2006. 139f. Tese (Doutorado em Ciência da Literatura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2006. p. 68.
443
SALGADO, O extrangeiro... op. cit., p. 266-267.
444
Ibidem. p. 46.
442

137

O tema do nacionalismo aparece na situação burlesca do mestre escola, Juvêncio,
estrangulando perante seus alunos, os papagaios que ganhara de presente porque
haviam aprendido com seus antigos donos emigrantes a repetir as palavras do hino
fascista: ‘Giovinezza, Giovinezza, primavera di belleza!’ Juvêncio exalava
nacionalismo.445

A oposição central do mestre-escola era o avanço e o crescimento em larga escala dos
imigrantes e isso era perigoso para a sociedade brasileira. O momento máximo de insatisfação
ocorreu quando:
Com foguetes e cerveja, fundou-se em Mandaguary uma sucursal da ‘Dante
Alighieri.’ A banda musical ‘Giuseppe Verdi’ compareceu uniformizada, com
dragonas e alamares verdes em fardas azul ferrete. Um velho garibaldino fez um
discurso dramático.446

Como forma de reação, o professor: “reabriu as aulas das Escolas Reunidas resolvido a
fazer concorrência a ‘Dante Alighieri’, disposto a tudo, a um combate sem tréguas, violenta,
arrasadora guerra de extermínio...”.447
O mestre-escola (Plínio Salgado), que revelou, na última página da obra, ser autor da
história, é considerado o verdadeiro caboclo (brasileiro). Tinha como objetivo amar e lutar
pelo crescimento da nação, tendo ao lado, os imigrantes, absorvidos para a formação de uma
pátria forte. O objetivo de Plínio Salgado era analisar que o Brasil possuía forças para resistir
ao cosmopolitismo e assimilar o imigrante, mas para isso era preciso criar um elemento de
aglutinação, por isso, o autor criou, em diversos momentos do romance, meios para pensar o
processo educacional (catequizador) brasileiro:

As crianças das Escolas Reunidas eram filhos de italianos, espanhóis, japoneses,
sírios, mulatinhos espertos puxados ao português. Cantavam o hino nacional e
respondiam na ponta da língua, se lhes perguntavam - quem descobriu o Brasil? –
Foi o almirante português Pedro Álvares Cabral. [...] A bandeira flutuava –
palpitante cabeleira verde – na ponta do caule esguio, que parecia um homem
cumprido e entusiasmado. [...] E as vozes afinadinhas: Ouviram do Ipiranga as
margens plácidas de um povo heroico o brado retumbante... Juvêncio vibrava.448

O mestre-escola não admitia o excesso de italianidade que estava havendo na Dante
Alighieri, onde ensinavam: “– Onde nasceu Cristóvão Colombo? – Em Gênova. – Quem
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plantou o café no Estado de S. Paulo? – Os italianos. – Quem inventou o automóvel Ford? –
O conde Matarazzo”.449
Plínio Salgado não tentou promover uma aversão generalizada ao imigrante. O
objetivo deste panfleto político foi refletir sobre quais caminhos a sociedade deveria seguir
com a presença da cultura estrangeira no país. O autor teve a intenção de criticar tipos de
imigrantes que vinham para o Brasil, mas não conseguiam entrar no espírito de vida do
brasileiro, como o russo Ivan, que veio para o país, mas não conseguiu se desligar do passado
e, como consequência, não pensava no futuro. O moscovita não conseguiu adaptar-se à nova
terra, ele não conseguia sentir e integrar-se à vida brasileira; o fim foi trágico: o suicídio.
Assim, o líder integralista analisou que era impossível e desnecessário lutar contra o
imigrante, pois o Brasil precisava deles para o crescimento do país. Mas, para que isso
ocorresse, era preciso promover a assimilação dos imigrantes pela realidade brasileira e, não,
o contrário; pois, se algum imigrante viesse para o Brasil sem esse propósito, não conseguiria
viver no país, como aconteceu com o russo Ivan. Esse manifesto em forma de romance450
serviu de introdução para Plínio Salgado criar o embasamento teórico necessário para a
formação da AIB, uma vez que todos os preceitos do movimento político estão na obra
literária.
No mesmo ano de lançamento do romance, leu na Rádio Educadora Paulista um texto
que denominou de “oração”, intitulado: Pelo destino do Brasil, posteriormente publicado no
Correio Paulistano e, em 1934, fez parte do livro considerado uma das grandes obras do
autor: A quarta humanidade.451 No texto, o autor deixou explícito sua proposta em relação à
imigração:

As correntes imigratórias, que nos procuram, terão de renunciar o Passado, condição
que foi imposta aos nossos avós, quando pisaram a terra americana. E nós devemos
acolhê-las, se nos sujeitarmos a quaisquer imposições que tragam o cunho de velhos
prejuízos europeus, ou que tenham em mira perpetuar, dentro de nossa Pátria,
449
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feições nacionais estrangeiras: Assim, nosso espírito nacional deve estar alerta, para
que um cosmopolitismo nocivo não venha retardar a palavra que o Brasil compete
dizer um dia ao mundo.452

Enxergava a imigração como algo necessário para o país, uma vez que o crescimento
do Brasil estava em processo de desenvolvimento, mas a nacionalidade do denominado “Povo
Criança”453 não poderia estar submersa na “Velha Humanidade”.454 O romance era visto por
ele como a maior expressão do nacionalismo e da forma como o país deveria existir.
O objetivo da investigação não é criar reflexões referentes ao conteúdo ficcional ou de
estilo. A composição ficcional está caracterizada por uma aproximação entre o campo literário
e histórico como algo frequente

[...] no meio acadêmico, como consequência da renovação francesa da historiografia,
com os Analles, nos anos 1920. Segundo esta nova corrente historiográfica, tudo que
se passou é objeto de interesse da história e é com ela que pode ser percebida a
totalidade histórica, pois, por meio da visão defendida por esta renovação, os fatos e
acontecimentos não têm importância alguma, mas sim os critérios escolhidos pelo
historiador. Portanto, é possível afirmar que tudo que possui registro é histórico e,
sendo assim, passível de ser analisado. 455

A partir do romance O estrangeiro, ele entrou de fato na rota literária brasileira,
percebe-se assim, uma crescente politização da temática do autor, permitindo constatar uma
espécie de “sensibilidade” aos problemas políticos e ainda, aberto às influências culturais.
Nota-se que o autor pretendeu transformar as obras ficcionais em fontes políticas, pois neles
percebe-se claramente a organização das ideias integralistas.
Esse é um dos motivos do esquecimento literário sofrido por Plínio Salgado: sua
associação única a um político doutrinário. Ao analisar as obras, como O estrangeiro, vê-se
uma riqueza de ideias no contexto do pensamento autoritário brasileiro. Além disso, a forma
com que é colocada a política nacionalista é um argumento para o entendimento do
pensamento integralista. Ao analisar as composições literárias, poderão ser recuperadas
dimensões políticas expressas pelo autor por meio da ficção, colocada como um meio de
representação, capaz de construir e “re-apresentar” uma visão da realidade por meio de
códigos específicos, constituídos a partir de uma determinada referência cultural. As obras de
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arte mais “desarmadas”456 do que os documentos oficiais acabam por revelar mais sobre o
pensamento político subjacente presente na ficção.457
Ele próprio, quase no fim da vida, comentou o possível “esquecimento” em relação às
obras literárias:

Não é verdade que fui esquecido. Em todas as histórias da literatura brasileira meu
nome e minhas obras são citados, e em quase todas as antologias escolares se
transcrevem trechos de meus livros. [...] Se há algum esquecimento por parte de
outros, atribuo ao período da ditadura Vargas, em que estive exilado e meu nome
representava um perigo para os que o citavam. 458

Nesse depoimento para o periódico O Cruzeiro, em 1972, observam-se duas questões
de extrema importância: a primeira, a culpabilidade que colocou em Getúlio Vargas devido a
certo “esquecimento” da sua obra; a segunda, a importância que é dada pelo autor estar nas
obras escolares, questão bem visível para o momento da declaração. Durante os mandatos
parlamentares como Deputado Federal, atuou como relator na Comissão de Educação e
Cultura, tendo assim um trânsito aberto no Ministério da Educação dominado pela ditadura
militar e, como consequência, a inserção de componentes de cunho nacionalista, conservador
e ufanista nos livros escolares. Essas ideias permaneceram inclusive após a morte do autor.
Em 1981, a editora Voz do Oeste em parceria com a Secretaria de Cultura de São Paulo na
gestão do Deputado Cunha Bueno, no mandato do Governador de Paulo Maluf, promoveu a
reedição do livro Nosso Brasil. Em prefácio escrito pelo jornalista Arruda Camargo, no livro
editado para ser enviado às escolas de São Paulo, afirmou:

Não conheço nenhum outro escritor brasileiro, nenhum poeta brasileiro que tivesse a
alma do Brasil gotejante, no bico da sua pena, como o iluminado autor deste livro.
[...] Pelo ano de 55, ao encerrar uma de suas campanhas políticas na Praça da
Liberdade, em Belo Horizonte, achando-me naquela capital, fui ouvir o Plínio. Foi
uma noite de gala para o sentimento brasileiro. Uma aula de civismo. [...] Ouvindose de olhos fechados, tínhamos a impressão de ouvir os cantos de Castro Alves, os
passos de Fernão Dias, batendo firme, no chão, a voz doce e apaixonada de Marília e
o soldado, em vigília, na Fortaleza de Santa Cruz. Ouvia-se a voz da Pátria, o
murmúrio dos rios correndo, e os cortejos dos pássaros, e o vagalhão do mar,
esbravejando, tragando rochedos abruptos... A Pátria toda passando em desfile
naquela Praça, enquanto o inspirado autor de Tabor ia talhando, no mármore do seu
falar caipira, o perfil dos homens e das mulheres que deram alma e sentimento ao
Brasil. [...] ouço todas as noites, a sua voz, na literatura santificada de seus livros
Viagens ao Brasil, Vida de Jesus, Geografia sentimental, Tabor, O poema da
456

As aspas aí se justificam, porque não existem obras neutras. Entretanto, nas obras de arte, frequentemente,
não há a intenção consciente de defender teses ou posições políticas, apesar de, evidentemente, reproduzirem,
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Fortaleza de Santa Cruz, Nosso Brasil, Minha segunda prisão e meu exílio e tantos,
tantos outros. [...] Era poesia pura e prosa veemente, causticante. Ele inundou a
literatura nacional com livros que, em verdade, são catecismos de brasilidade. [...]
Se houve um homem, neste País, que se preparou, cuidadosamente, para a missão
que viria a desempenhar, na vida brasileira, como pensador, poeta, escritor, orador,
político, esse homem foi Plínio Salgado. Tabor, escrito na mocidade, é um livro que
poderia ser o último, como obra de arte, porque não há o que diferenciar na obra
gigantesca do autor de O estrangeiro.459

Em sequência às obras do período da década de 1920, escreveu um conto intitulado:
Fumaçadas de Gin: historieta inventada por Gonçalves sobre Gonçalves comparsa de um
drama passional. Publicado em janeiro de 1927 na revista Feira Literária, apresenta um autor
que tentava de todas as formas parecer moderno e inovador. 460 No texto, deixou claro o
irracionalismo: “A denúncia da razão, em Fumaçadas de Gin ultrapassa mesmo os limites da
trama, as fronteiras da matéria literária. Assumindo curiosamente a palavra, nas últimas linhas
do conto, o autor fazendo as vezes de crítico inesperado do próprio texto”.461 No capítulo final
intitulado Crítica, diz: “Este conto, provavelmente, está todo errado. Começa bem, acaba
numa confusão de estilo e de ideias. É porque a inteligência entrou em ação... E ela estraga
tudo, porque é falsa como Judas”.462
A princípio, Gonçalves questiona a condição de homem civilizado, no entanto se rende
às convenções da sociedade, Esther que foi apenas um deslize desse homem adequado a uma
sociedade hipócrita. Ele não se entristece com a morte dela sente desprezo e vergonha por ela:

Comprou os jornais. Na Esplanada, entre dois cocktails sorvidos com o cultíssimo
esteta Godinho, leu a notícia escandalosa. Uma rapariga de 17 anos, brasileira, de
rara beleza, ingerira uma dose de lisol, deixando uma carta a um tal de Gonçalves,
cuja identidade se ignorava, por não se referir a carta ao nome próprio. O jornal
publicava a carta toda errada, com a assinatura de Esther. Assim: ‘Gonçalves, eu sei
que você não me quer mais, mas não posso esquecer-te. Esperei cinco meses, sete
dias, oito horas e cinco minutos, porque são oito horas da manhã. Esta noite sonhei
com você e não resisti. Adeus vida! Lembre-se de que morri por sua causa, mas
remorsos não tenha porque a culpa é só minha’.463
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Neste conto, o autor pretende ser crítico, mas acaba ganhando ares moralistas. A
crítica, no final, diz que a “inteligência é falsa como Judas”.464 Mais uma vez, está presente o
seu pedantismo.
Ainda em 1927, Plínio Salgado escreveu alguns pequenos contos denominados:
Discurso às estrelas. O autor, na Nota preliminar da publicação de 1956 nas Obras
completas, define o livro como uma representação: “de toda a obra doutrinária posteriormente
desenvolvida pelo autor. Este Discurso às estrelas é, também, uma preparação dos trabalhos
de teor puramente literário”.465
São vários textos de cunho cristão, com a utilização de metáforas para analisar a vida e
o mundo, analisa a entrada de Adão no Inferno; uma mãe que mata para proteger o filho; um
texto que valoriza Sancho Pança, principalmente pela crença existente no fiel escudeiro;
analisa ainda a arte e o artista, além do o nascimento, mostrando a criação divina e o
nascimento de Jesus Cristo. Foram oito contos466 publicados, sendo que entre eles está à
republicação de: O Belo poema do Léxico de 1921.
Em um dos contos denominado: Os bondes, os homens e a vida... comparou o mundo
a um bonde: “Lá vai a morte. A vida passa. O bonde voa... [...] O bonde é a vala comum dos
movimentos urbanos”.467 Demonstra o objetivo do texto ao escrever: “O poeta futurista está
navegando num mar de pedra. Onda macia de asfalto”.468 De forma metafórica, visualizou o
momento delicado que a sociedade paulista estava vivendo com as transformações e
influências culturais oriundas do modernismo, vê-se que essa discussão mobilizava o seu
pensamento.
No conto Elogio de Sancho Pança, pode-se notar com facilidade a imagem que queria
construir naquele momento. Um intelectual-político de cunho nacionalista e cristão, mas
realista, pois teve a preocupação de excluir da sua imagem qualquer tipo de rótulo de
intelectual fantasioso ou algo do gênero. Miguel de Cervantes, ao escrever em 1605, Dom
Quixote de La Mancha,469 rotula Dom Quixote como a representação do sonho e da fantasia e
o seu fiel escudeiro, Sancho Pança, como o realista. Dessa forma, iniciou o texto afirmando:
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“Vai ser erigido na Espanha um monumento a Dom Quixote”470 e finaliza: “deveriam colocar
no monumento que se vai erguer na Espanha, sobre o plano mais alto – a figura de
Sancho...”.471 São metáforas que utilizou para expressar sua concepção política e atender o
grupo que o cercava.
Com frequência, era convidado a escrever prefácios de obras de autores do círculo
nacionalista, oriundos de um pensamento conservador. Em 1927, o autor prefaciou o livro: O
premio da creança, de Manuel Mendes, com ilustração de Belmonte e definiu o livro infantil
como realizador de: “dois ideais na nossa deficiente literatura infantil: – é de uma
simplicidade encantadora e de um nacionalismo radical”.472 O texto, expressa a existência de
um forte nacionalismo destinado a crianças, na fase posterior à alfabetização, ou seja,
momento em que estavam definindo valores e imagens sobre a sociedade. Vê-se o livro como
um elemento meramente catequizador e Plínio Salgado notou (e aprovou) tal referência:

Livro para crianças brasileiras, reproduz nossos costumes, nossas lendas, nossa
natureza. E de que maneira? A mais fácil possível. [...] Lendo-as, a criança aprende,
antes de tudo a ser brasileira, experimentando esse suave sentimento da terra e do
meio, que são, por assim dizer, o centro de gravidade da nossa raça. Isso, num país
de imigração, como é o nosso, representa um trabalho louvável, que o recomenda
como um dos mestres mais estudiosos e formados do magistério paulista. 473

Refletiu em tais definições a preocupação que o moveu a escrever o romance O
estrangeiro, a imigração e a necessidade de manter o sentimento uno do nacionalismo. Vê-se
a criança como um elemento de fundamental importância nos seus projetos políticos. A
presença infantil e juvenil no integralismo era vista como um elemento de necessidade básica
para a sobrevivência dos ideais, por isso a doutrinação, chegando em alguns momentos, como
manipuladora.474
No decorrer do século XX, criou uma imagem de educador, um homem preocupado
com o ensino e principalmente com o chamado “bons costumes” que era um processo
manipulador de em torno dos dogmas religiosos. Essa imagem perpetuou, inclusive após a sua
morte em 1975. No ano de 1995, antigos militantes do integralismo se reuniram na cidade
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natal do autor, para “comemorar” o centenário de nascimento do líder: “Por iniciativa dos
poderes públicos municipais de São Bento do Sapucaí, registraram-se nos dias 20 e 21 de
janeiro de 1995, no recinto do Espaço Cultural, as sessões inaugurais das comemorações do
centenário de Plínio Salgado, ilustre filho desta terra”.475 Nesse evento de memória e
saudosismo,476 várias conferências foram pronunciadas e verifica-se a imagem que foi
mantida do autor, aqui investigada: a gênese do rótulo de educador e detentor de uma
“sabedoria europeia”. A. Vasconcelos Noronha, advogado, professor universitário, e diretorgeral da Universidade Meridional de São Paulo, demonstrou, em 1995, na conferência: Plínio,
o educador, tal questão:

Qual o destino de seus filhos? Qual a sociedade que os espera, no futuro? O
sociopata anda por aí, mais atuante do que nunca, mercê dos eficientíssimos meios
de ação que a burguesia põe em suas mãos!... Ele aí está minando as religiões, as
escolas, os partidos políticos, os sindicatos, nos grupos de “rock” e outras
aberrações. E a juventude, hoje mais do que nunca, sofre o influxo dessa degradação
informal e generalizada. [...] Eis como e porque, hoje mais do que nunca, Plínio
Salgado continua sendo um dos poucos e preciosos Portos de Segurança, e de
Esperança. Presente em sua vasta obra, ele aí está para despertar novas consciências,
e para edificar homens livres. Plínio Salgado continua sendo o grande líder cristão,
fidelíssimo às lições de Jesus, o filho de Deus, razão pela qual acreditava que ‘Deus
dirige o destino dos povos’.477

Através de visões conservadoras e radicais, beirando ao pensamento reacionário,478
Plínio Salgado “se construiu” como educador de uma doutrina que estava em processo de
idealização na década de 1920.
Como afirmado anteriormente, exerceu um mandato de Deputado Estadual por São
Paulo, entre os anos de 1926 a 1930479 através do PRP. No ano de 1929, o escritor e político
demonstrou a preocupação com a temática, referida através de um discurso na Assembleia
Legislativa de São Paulo, em 25 de dezembro, defendendo a leitura, educação, alfabetização,
no caminho do nacionalismo de exaltação da pátria. Sempre foi muito complexo e poético nas
falas, não tinha um real poder de síntese e isso pode ser percebido no discurso proferido ao
que definiu como uma imensa população escolar:
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Sr. presidente, é sempre possuído de um íntimo enternecimento, que considero, com
os olhos do espírito e com os ouvidos tão fieis do coração – tal o imenso rebrotar de
luminosas floradas e indefinidas messes – o esplêndido advento do Brasil de
amanhã, desde as matas impérvias dos meandros amazônicos, aos panoramas
amplos das campanhas meridionais. Nesse crescimento vegetativo das nossas
populações, nesse desdobramento de famílias, nessa multiplicação de novos
brasileiros, oriundos do cruzamento de todas as raças, sob a influência dos agentes
geográficos – somos forçados a ver o máximo problema da nacionalidade, aquele
que se superpõe, pela expressão absoluta de seu enunciado, a todas as questões
transitórias que se apresentam periodicamente, como fenômenos indicativos de um
país em início de organização econômica e social. [...] Cumpre, realmente, sr.
presidente, à geração atual do Brasil, à qual pertencemos, ir preparando o terreno
para o advento das suas sucessoras.480

Observa-se que tinha o objetivo de construir uma base educacional para as crianças
brasileiras; mas, ao observar o texto destinado a elas, de 1927, no prefácio de O premio da
creança percebe-se que a ideia era catequizar no componente nacionalista autoritário.
Os valores nacionalistas de concepção cristã eram o segmento que norteava o
pensamento político pliniano. No ano de 1930, em homenagem à inauguração do Cristo
Redentor no Rio de Janeiro, Plínio Salgado escreveu:

É a nossa resposta de povo jovem e forte aos povos velhos e decadentes. E é
também a esperança com que o Brasil acena ao mundo. Quando tudo parece perdido.
Enquanto os Estados Unidos, conforme observa um jovem escritor político da nossa
terra, erguem na entrada do seu porto e da sua civilização, a estátua da Liberdade,
nós erguemos aqui a ESTATUA DA BONDADE. Pode ser o começo da
Civilização. É o Deus das alegrias possíveis. 481

O autor colocou no espírito a definição do futuro, uma vez que o Brasil-criança
cresceria sob a benção de Cristo. Tal elemento, recorrente no pensamento pliniano, foi a base
da conferência pronunciada em São Paulo, no dia 19 de agosto de 1928, no Centro Gaúcho,
intitulada: A literatura gaúcha. O autor, em mais um momento no seu estilo catequizador em
busca da definição política, expressou o sentimento da brasilidade em torno do nacionalismo
associado ao modernismo: ele definiu como raça, mas não no sentido biológico e sim na ideia
de povo. Esse conceito foi uma definição também encontrada no congênere português, IL, que
teve na obra de António Sardinha: O valor da raça: introdução de uma campanha
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nacional,482 a expressão máxima do movimento. Escrito em 1915, influenciou diretamente
Plínio Salgado na composição do integralismo brasileiro. (ver capítulos 3 e 4).
Na citada conferência, discorreu sobre o nacionalismo e em tom emotivo disse: “a
nacionalidade não é raciocinada, mas sentida”.483 Completou com o termo criança novamente:
“O brasileiro é assim, por ser um povo criança. A infância é dócil e impulsiva, irrequieta e
arguta, concorda e insubordina-se”.484 E na concepção modernista se define como um “dos
mais moderados”,485 justamente por não ser um fiel representante do movimento e que
caminhou com a definição de que o futuro precisava ser construído com base nas reflexões
moderadas e conservadoras do presente, com o objetivo de construir a “grandeza futura da
Pátria”.486
O seu propósito era explícito: refletir e idealizar para posteriormente atrair seguidores,
sendo justamente o que ocorreu na AIB, um movimento que nasceu da visualização de
transformações propostas na década de 1920. Essas questões são exemplificadas pelo autor,
em 1927, em Literatura e Política. Nesse livro, o autor estabeleceu uma análise do
movimento modernista e o sentido político existente nas obras de vanguarda, além de uma
análise do contexto político do Brasil na época. Temática recorrente no período era o conceito
republicano e a consolidação do regime que estava em vigor, há aproximadamente três
décadas:

A consolidação da Republica é obra que pertence à nossa geração. E o nosso
principal dever é não levar o povo brasileiro à descrença do regime, oferecendo-lhe
aos olhos uma república de Platão, que ele, devido mesmo à complexidade dos
nossos fenômenos étnicos, geográficos, econômicos e históricos, não poderá
encontrar na prática.487

Esta obra representou uma união de artigos publicados no jornal Correio Paulistano e
todos os textos tinham a mesma fundamentação: os problemas do século XX. O objetivo do
autor era claro, identificar os problemas e buscar soluções, mas não as que estavam surgindo
constantemente e sim algo novo, uma ideia nova para a sociedade, obviamente estava
vislumbrando a AIB. Os escritos podem ser definidos como o estabelecimento da “transição
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do diletantismo ao engajamento”.488 Plínio, em diversos momentos, incentiva os intelectuais a
deixarem de lado suas escolas e partir para a política: visto como o ideal. Esses textos foram
divulgados em 1927, mas representam a fase anterior em que o autor ainda não possuía o
mandato de Deputado Estadual.

2.2.2 Verdeamarelismo e Anta: radicalização política e cultura nacionalista
Em 1926, passou a integrar oficialmente a: “tendência nacionalista” do grupo de 1922,
fundando oficialmente o movimento verdeamarelismo. A partir desse momento, criou uma
série de questões em torno da nacionalidade necessária para o Brasil, uma espécie de
aperfeiçoamento das ideias levantadas em 1922. No contexto modernista, diversos grupos
surgiram, sendo as principais tendências:
A tendência ‘primitivista’ de Oswald, de Alcântara Machado; a tendência
‘dinamista’ de Graça Aranha, Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida. A
tendência ‘mística’ de Tasso da Silveira, Andrade Muricy, Murilo de Araújo, Cecília
Meirelles e, enfim, a tendência ‘nacionalista’ de Menotti del Picchia, Plínio Salgado,
Cassiano Ricardo e outros. No seio das tendências modernistas de São Paulo a
polarização se estabelece, sobretudo, entre os ‘primitivistas’ com o grupo Pau Brasil,
de Oswald de Andrade (que mais tarde se torna ‘antropofágico’) e os ‘nacionalistas’
do Verdeamarelo, que se metamorfoseia no movimento da Anta, dos quais toma
parte ativamente Plínio Salgado. [...] Entre os membros das correntes ‘nacionalista’
e ‘espiritualista’ o integralismo recrutará seu chefe e um grupo de intelectuais. 489

Sobre o movimento criado em homenagem ao tupi, o autor afirmou no depoimento
que concedeu à revista O cruzeiro, em 1972:

Dos grupos que constituíram o modernismo já falei. Quero, entretanto, acrescentar A
Revolução da Anta, derivada do ‘verdeamarelismo’ e inspirada pelo poeta Raul
Bopp, que não se achava em São Paulo na ocasião da Semana de Arte Moderna.
Vinha do Amazonas e trazia as lendas e cantos tupis, sugerindo como símbolo da
pátria o animal totêmico da raça autóctone. Foi nesse período que nos dedicamos a
estudos etnográficos e linguísticos dos primitivos habitantes do Brasil.490

Ao colocar em prática mais uma vez um tom ambicioso em relação à liderança, Plínio
Salgado iniciou, nesse momento, em que não era mais um intelectual do anonimato, um
projeto de ser o líder dos modernistas, apesar de afirmar cinquenta anos depois do
488
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movimento: “Não houve nenhum líder do movimento modernista. Cada grupo ou pessoa agia
como franco-atiradores”,491 no entanto, na ocasião da movimentação cultural, afirmou:

As posições se enrijecem quando, em 1927, numa advertência dirigida aos
intelectuais do país, Plínio Salgado denuncia a absoluta falta de coragem que os
impedia de pensar a relação entre o seu projeto estético e as imposições sociais e
políticas que nele considerava implícitas. Atribuindo essa grave omissão à infinita
vaidade que sempre os afastou das grandes questões que interessavam à Nação, o
libelo de Plínio na verdade, viria robustecer a nova atitude assumida pela dissidência
ilustrada nessa etapa de intensificação panfletária do reformismo inspirado na
ordem, que propunha assumir desde logo a direção doutrinária do movimento e abrir
um combate sistemático ao espírito anarquizante das outras vertentes do
modernismo. Assim, mais do que uma crítica aos intelectuais do passado, o que o
manifesto propunha era obstruir o caminho dos modernistas da desordem.492

Observa-se um discurso de liderança do movimento de 22, com a pretensão em
transformar os membros do movimento em reformistas, baseado em um discurso de
conservadorismo e de um nacionalismo cristão. Em momentos posteriores, o sucesso do seu
discurso encontrou espaço para legitimidade:

Não se pode também deixar de lembrar que, significativamente, um grupo
modernista criará o verdeamarelismo como um movimento cultural e político e dele
sairá tanto o apoio ao nacionalismo da ditadura Vargas (é o caso da obra do poeta
prosador Cassiano Ricardo) com a versão brasileira do fascismo, a Ação Integralista
Brasileira, cujo expoente é o romancista Plínio Salgado. 493

Verifica-se que a aplicabilidade das teorias verdeamarelas serviram aos grupos
autoritários e ditatoriais, dessa forma, enxerga-se a relação do reformismo pliniano da década
de 20 com a ação prática do integralismo da década de 30. Ele fez uma arte política, então
sempre haverá uma conotação no discurso cultural de base nacionalista, uma vez que o
objetivo do autor, na década de 1920, estava sendo traçado:

Quando, na década de 20, Plínio Salgado aludia à nacionalidade, enquanto caminho
imprescindível para alcançar a universalidade artística, o elemento particular nunca
se banha de concretude histórica; é antes uma estratégia ideológica, cujo significado
está sintonizado com a ideia totalitária (defendida com afinco alguns anos depois) da
prevalência irreflexiva da nação. [...] Vemos, pois, que a axilogia irracionalista dos
camisas-verdes já está plenamente configurada nos textos modernistas sobre a
literatura dos anos 20.494

491

SALGADO, 50 anos... op. cit., p. 91.
PRADO, op. cit., p. 63. (grifo do autor).
493
CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.
p. 35.
494
VASCONCELLOS, 1979, op. cit., p. 87.
492

149

Em 1926, em uma conferência intitulada: A Anta e a Curupira: considerações sobre a
literatura moderna,495 pronunciada no salão do jornal Correio Paulistano e posteriormente
divulgada na coletânea de textos do livro Despertemos a Nação! publicado em 1935, o autor
analisou pela primeira vez o momento do movimento cultural de conotação política
denominado verdeamarelo. Em 1968, o autor, ao referenciar a conferência,496 disse:

Esgotada a edição em menos de um mês, os intelectuais de São Paulo deliberaram
oferecer-me, no salão do Correio Paulistano uma estatueta do escultor Cucê
representando a personagem central de O estrangeiro (professor Juvêncio) quando
estrangulava os papagaios junto a cachoeira do Avanhadava, por haverem aprendido
o hino fascista. Foi naquela noite que surgiu o verdeamarelismo, em consequência
do discurso que pronunciei sob o título A anta e o curupira.497

Nessa conferência, que passou a ser uma espécie de certidão de nascimento do
verdeamarelo, o autor dividiu o discurso em dez partes e afirmou: “Chegou o momento de
tomarmos uma resolução suprema: revistir-nos da coragem de nos confessarmos
brasileiros...”.498 Na primeira parte do discurso, denominado: Pátria – Fatalidade Humana,
Plínio Salgado disse:
Eximidos do que chamamos ‘os prejuízos do preconceito nacionalista’, eis-nos
optando pelos prejuízos de arbítrios exteriores, puramente pessoais. Somos postos à
venda, a retalhos, no bazar cosmopolita. Viramos a mercadoria que a ideia alheia
vem comprar. [...] Escravos vendidos de mão em mão, exclamamos no impenitente
romantismo das nossas atitudes antirromânticas: “eu sou um homem que
procura”.499

Há uma continuidade do pensamento nacionalista de base anticosmopolita. A ideia
presente já existia em 1922, quando o autor leu Arte brasileira. Não se enxerga algo novo. O
objetivo era forçar a crença em uma ideia que estava em processo de expansão e aceitação,
justamente a doutrinação que levou milhares de pessoas ao movimento integralista. Um dos
pontos principais da doutrina idealizada por Plínio Salgado era o aspecto educacional, com o
objetivo de criar uma nação filosófica; pois, com o controle da educação, seria fácil o advento
do poeta e depois do chefe da nação.500
495

SALGADO, Plínio. A Anta e o Curupira: considerações sobre a literatura moderna. In: ______. Despertemos
a Nação... op. cit., p. 27-51.
496
A conferência ocorreu em comemoração ao sucesso de vendas da primeira edição do romance O estrangeiro.
497
SALGADO, Modernismo... op. cit.
498
Idem. A Anta e o Curupira: considerações sobre a literatura moderna. In: ______. Despertemos a Nação... op.
cit., p. 29.
499
Ibidem. p. 30.
500
PRADO, Antônio Arnoni. 1922 – itinerário de uma falsa vanguarda: os dissidentes, a semana e o
integralismo. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.69.

150

Uma marca do argumento de Plínio era a insistência em mostrar que o movimento
possuía condições de criar uma revolução cultural,501 sendo que o princípio da autonomia era
o ápice para a idealização revolucionária:

Estamos em condições de criar uma arte brasileira, com elementos exclusivamente
brasileiros. Não vejo em que nos sejam superiores os outros povos, sob qualquer
aspecto. Do ponto de vista econômico, o que nós chamamos “as grandes potências”
são o resultado do capricho geológico, que lhes pôs nas mãos o combustível numa
fase da civilização em que a indústria não dispõe de outro elemento sucedâneo.
Amanhã, quando os motores à explosão forem substituídos por pequenos
acumuladores elétricos, e a eletricidade se tornar uma verdadeira revolução política,
poderemos perguntar aos povos que possuíram o petróleo e a hulha [...] Está caindo
angustiosamente uma noite sobre o mundo. Creio que da América Latina e,
sobretudo, do Brasil, sairá o Dia Novo. E porque não há de sair? 502

A defesa do aspecto político cultural para o Brasil passou a ser o ponto de
diferenciação entre os outros grupos oriundos do movimento de 1922, uma vez que, para
Plínio Salgado, o centro da renovação deveria sair da origem brasileira. O autor enxergava o
país como uma criança, por isso não tinha como rejuvenescer, era preciso crescer e a fórmula
era o integralismo. Tal temática o acompanhou por toda a vida, dando a entender que o Brasil
era uma eterna criança, pois o poder nunca foi alcançado pelos integralistas. Em 1972,
continuava com o mesmo tema. Plínio Salgado, em artigo para o Diário de São Paulo,
afirmou: “O Brasil é uma criança; e seria humorístico ouvirmos uma criança gritar: quero
rejuvenescer-me!”.503 A organização pode ser identificada como a paixão fascista pelo
ativismo, já insinuada no nacionalismo verdeamarelo.504
Com essa temática, o autor inaugurou um termo que foi recorrente em toda a sua obra:
“Brasil, um povo criança”. Como foi visto anteriormente, o texto reproduzido na citação de
1972 é o mesmo do que o de 1926, tal prática era comum nos textos do autor, fato notado ao
longo da tese. Para ele era preciso conhecer o Brasil de uma forma totalizante e intensa, não
apenas no sentido superficial dos valores culturais pré-determinados. A teoria está no sentido
de definir uma paixão fascista, não no sentido único do movimento político, mas na ideia de
busca das raízes nacionais, com o propósito de criar uma arte genuinamente brasileira.505
Dessa forma, Plínio Salgado colocava no movimento modernista uma contribuição de
relevância, uma vez que para ele o Brasil foi redescoberto.
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Por isso a constatação de que Plínio Salgado teve, nas discussões culturais da década
de 1920, a formação de argumentos e amadurecimento teórico para a criação da AIB em
1932. Há uma busca pela valorização do indianismo, prática enxergada na AIB com o grito:
Anauê! Vale notar que ele citava o curupira como símbolo desse espírito de reforma da
cultura com vínculos políticos.506
Utilizava elementos mitológicos e lendas para levar à sociedade uma imagem
apaziguadora, quando caminhava em direção aos aspectos reacionários. Foi justamente nessa
ótica mitológica e metafórica que a principal obra do vermeamarelismo foi divulgada: O
curupira e o carão. Plínio Salgado colocava a vitória do Curupira sobre o Carão e:
“anunciava o verdeamarelismo como a melhor alternativa entre o extremismo de Mário e o
perfil heresiarca de Oswald, na medida em que se propunha a defesa viva da alma e da
paisagem da pátria”.507 Essa ideia caminhou em um sentido de força e de atuação maciça dos
intelectuais no sentido de criar uma imagem positiva do movimento, dessa forma, Plínio
Salgado, Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo, lançaram, em 1927, O Curupira e o Carão,
uma coletânea de nove textos verdeamarelos. Sobre os ensaios, afirma-se:

Encontramos a ideia de que a arte deveria se subordinar aos valores extra-estéticos,
sobretudo aos imperativos nacionalistas. Sob esse ângulo, não é ousado afirmar que
os verdeamarelos e os integralistas têm uma concepção ‘engajada’ da literatura. À
semelhança dos intelectuais fascistas europeus, Plínio Salgado se preocupa com a
‘unificação espiritual’ da nacionalidade; todavia, ele (desde a época da programação
literária verdeamarela) não parece ter concebido o país em termos estéticos, como
fez o fascismo europeu.508

Os textos compreendidos no livro lançado em 1927 foram resultados de uma junção de
ensaios escritos pelos autores, entre 1922 até a data de publicação, e, segundo os editores da
Helios: “representativos de vários aspectos do movimento renovador da literatura
506
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brasileira”.509 Logo na introdução, ocorre uma explicação em relação ao título e aos
componentes metafóricos existentes:
De um lado o Carão, com mais de duzentos anos, cinzento, encorujado, de penas
híspidas e sujas. Carrança e misoneista, miolo mole e intransigente. De um outro
lado, o Curupira: ágil, matinal, irônico, omnímodo. O Espírito Velho contra o
Espírito Novo. Luta de morte. Revolução. O Curupira apareceu oficialmente no
Teatro Municipal de S. Paulo, na Semana de Arte Moderna, em 1922. [...] Curupira,
gênio eterno de todas as renovações, espírito invisível que encadeia a tradição no seu
ciclo ascensional através do tempo e do espaço [...] operastes o milagre de criar ao
Brasil uma consciência nova! [...] E você, Carão? Carão – Sou o que você será
amanhã. Mire-se nesta rabugice... Triste, não? É condição da vida. Somos duas caras
da mesma personagem... Eu: a da caseira do teu passo, a sombra da tua vitória: o
passado. Um morto...510

Com um discurso de originalidade no sentido de buscar a real obra de arte no seio da
raiz brasileira, os intelectuais de 1922 criaram alegorias para identificar, na cultura brasileira,
através do Curupira e o Carão, o que o movimento denominou de passadismo no sentido de
eliminação dos valores externos e a raiz raça futura que sairia do: “casamento de todas as
raças imigrantes”.511 Esse elemento resgataria as concepções originárias dos revolucionários
de 22 como Graça Aranha: “que via na integração do meio cósmico e do meio étnico a saída
para conquistar os centros urbanos e transformá-los em agentes modificadores do caráter
estrangeiro”.512
Os reformistas de 1922 enfrentaram politicamente os companheiros opostos do
movimento, pois identificavam o Curupira como os modernistas, mas que após a vitória sob o
Carão:
Se trincou em três estilhas o cristal da harmonia ‘futurista’. Em três correntes
dividiu-se o grande rio: a de Mario de Andrade com os extremistas; a do ‘Pau
Brasil’ importando da França por Villegaignon e lavrado por Oswald de Andrade e a
nossa Verdamarela, que quer conter vivas, a alma e a paisagem da Pátria. Se um
espírito comum é o Deus tutelar das três igrejas, cada uma criou seu evangelho e seu
rito. A nossa está para a de Mario como a igreja católica para a grega ortodoxa.
Oswald é o heresiarcha, quase huguenote, a quem reservamos uma noite de S.
Bartholomeu...513

Verifica-se uma medida dos autores no sentido de identificar o pensamento com uma
raiz inicial igualitária perante as outras correntes; mas, através da análise prestada, percebe-se
que, pelo seu pensamento, Mário de Andrade era visto como um desertor, pois compara-o à
509
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igreja ortodoxa; enquanto Oswald de Andrade é taxado como um real inimigo teórico, cultural
e político, concedendo a ele o massacre reacionário católico dos verdeamarelos de São
Bartolemeu.514
A relação entre os grupos oriundos do movimento não eram tão pacíficas, exemplo
está em uma correspondência do escritor Manuel Bandeira para Mário de Andrade. Após
comentar questões particulares, em 06 de março de 1931, finaliza a carta em tom de desabafo:
“que merda! porque esse P.S. não vai pra puta que o pariu?”.515 A relação entre Plínio Salgado
e Manuel Bandeira não era nada amável. No ato do lançamento do romance O estrangeiro,
afirmou ao Mário de Andrade: “tentei ler O estrangeiro: não foi possível”.516 Na obra
Psycologia da Revolução, lançada por Plínio Salgado em 1933, ao analisar o compositor
alemão Johann Sebastian Bach, praticou uma explícita ironia ao falar de Bandeira:

Bach nasceu e viveu no século XVIII, mas sua obra só foi conhecida no século XIX.
O poeta Manoel Bandeira, num artigo amabilíssimo [...] cometeu o cochilo de
estranhar estivesse Bach incluído na enumeração acima. Mas o fato é que Bach,
durante todo o século XVIII, só era conhecido em Leipzig; [...] Somente no século
XIX, é que a obra de Bach foi divulgada. [...] Como se vê, o sr. Manoel Bandeira
cochilou...517

Com uma concepção política, foi atacado literariamente por vários grupos de
oposição, principalmente os comunistas, defensores da literatura oswaldiana. Em 1941, o
romancista comunista Jorge Amado, escreveu a biografia de Luís Carlos Prestes, como forma
de pressionar a libertação do líder, preso desde 1936. Em uma passagem, não mediu as
palavras para tecer críticas ao “modernismo verdeamarelo integralista” do “fascista Salgado”:

Nunca, em todo mundo, incluindo o futurismo de Marinetti no fascio italiano,
incluindo as teorias árias do nazismo alemão, nunca se escreveu tanta idiotice, tanta
cretinice, em tão má literatura, como o fez o integralismo no Brasil. Foi um
momento onde maior que o ridículo só era a desonestidade. Plínio Salgado, führer
de opereta, messias de teatro barato, tinha o micróbio da má literatura. Tendo
fracassado nos seus plágios de Oswald de Andrade, convencido que não nascera
para copiar boa literatura, plagia nesses anos o que há de pior em letra de forma no
mundo. É a literatura mais imbecil que imaginar se possa. 518
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Os textos de O Curupira e o Carão representam o movimento verdeamarelo. O
movimento da Anta era uma guerra contra tudo o que fosse essencialmente estrangeiro,
defendia mais ações do que pensamento.519 Plínio Salgado escreveu quatro textos para o livro
que foi lançado com nove capítulos, sendo dois do Menotti del Picchia e três do Cassiano
Ricardo. Verifica-se, nos textos, que a prática das ações passou a ser iniciada através dos
primeiros frutos oriundos do pensamento reacionário idealizado por Plínio Salgado. “Éramos
a corrente fundadora do ‘verdeamarelismo’”520 dizia Plínio Salgado em 1971.
Os quatro textos publicados por Plínio Salgado no livro foram: A revolução da Anta,
Arte brasileira, Carta verdamarella e Conceito dynamico da arte. O texto Arte brasileira
representa uma versão, com mínima modificação, da que Plínio Salgado leu em 1922 na
semana de arte moderna. O capítulo Carta Verdamarella foi escrito em forma de uma
correspondência para Menotti del Picchia. O autor iniciou lamentando ausência na Academia
Verde e Amarelo, de uma “instituição” inventada pelos membros do grupo com o objetivo de
ironizar os congêneres. Elemento recorrente, a aversão aos elementos europeus era evidente:
“Só não foi à Europa e isso o valoriza mais ainda, porque não nos interessa saber,
presentemente, si a Europa existe”.521 No apelo que faz para deixar excluído do sistema
cultural os valores externos, Plínio retoma questões oriundas desde 1922; mas, ao mesmo
tempo, entra em um processo de contradição total, por isso o integralismo é rotulado “como
um fascismo aculturado”.522 Plínio Salgado a todo momento nega as relações políticas
europeias, devido à força nacionalista: “Eles negavam de pés juntos o rótulo de copiadores do
fascismos europeus”.523
De fato, afirmar que o integralismo foi uma cópia fidedigna do fascismo é um erro,
porém ocorreu clara influência de movimentos conservadores como a Action Française: um
movimento monarquista reacionário da direita-radical francesa fundado em 1899. Esse grupo
foi a base de inspiração para a criação do congênere IL. É inegável, portanto a falta de
originalidade do pensamento pliniano. Temática idêntica abordada em outro texto escrito pelo
líder integralista no livro O curupira e o carão. Em Conceito dynamico da Arte afirma: “Não
nos serve nenhuma das fórmulas artísticas que a Europa nos mandou”.524
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Finalmente, em A Revolução da Anta, analisou um dos objetivos centrais do
movimento Anta e nele há a expressão de toda a ideia em torno do movimento integralista que
estava em gestação:

Sem se criar o senso da nacionalidade, é impossível lançar o novo pensamento. Essa
consciência nacional, temos de formá-la pela coordenação de ‘fatores comuns’ da
raça em formação. [...] o movimento da Anta é mais de ação do que de pensamento.
É uma guerra contra tudo o que, inculcando-se brasileiro, seja essencialmente
estrangeiro.525

Com esse discurso, observa-se o pensamento integralista que era visto como a prática
dos fatores teorizados em torno do nacionalismo nos últimos anos, fato observado em mais
dois documentos. Em 1928 foi publicado, na revista modernista Festa,526 o texto de autoria de
Plínio Salgado O significado da Anta. Nele, em tom eloquente seguindo uma estética
modernista, legitima sua idealização conceituando Anta como:

Guerra aos preconceitos raciais; guerra aos preconceitos culturais; guerra ao
ceticismo, ao negativismo, à ironiazinha, ao desânimo. Anta representa, pois, um
movimento de independência e afirmação [...] Na impossibilidade de criar uma arte
e um novo sendo de vida para substituir a essas velharias, ou baldas, inventamos a
Anta. Que é Anta? Nada. É nada e é tudo, porque é a morte de todos os
preconceitos.527

A sua composição nacionalista passou a ser mais evidente em 1929, com o lançamento
oficial do Manifesto do verde-amarelismo ou da Escola da Anta:

O título deste manifesto foi dado pela Revista do livro, n.16, 1959, que transcreveu
do Correio Paulistano, de 17 de maio de 1929. O jornal, ao noticiar o documento, é
que o chamou de ‘Nheengaçu da tribo verdeamarela’, no que foi seguido pelos
organizadores da revista. Além disso, o texto estava assinado por Menotti del
Picchia, Plínio Salgado, Alfredo Élis, Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho, nesta
ordem e não como estava nas outras edições.528

Plínio Salgado explica o termo: “Nheengassú é uma fala grande, um discurso” 529 e
assim, a temática nacionalista era cada vez mais visível e a consolidação do movimento
integralista estava em processo de rápida construção. No citado manifesto, a noção do grupo
era expressa: “Temos de construir essa grande nação, integrando na Pátria Comum todas as
525
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nossas expressões históricas, étnicas, sociais, religiosas e políticas. Pela força centrípeta do
elemento tupi”.530
No mesmo ano de divulgação desse manifesto, ocorreu a grande depressão com a crise
da bolsa de valores de Nova Iorque. A economia brasileira foi atingida e ficou totalmente
arrasada, dando início a uma crise generalizada na sociedade política brasileira. Tudo
culminou com um movimento de luta em 1930, cujo objetivo era derrubar a oligarquia e
formar um novo Estado. Antes do conflito que colocou Getúlio Vargas no poder, Plínio
Salgado foi convidado pelo então candidato à Presidência da República, Júlio Prestes de
Albuquerque: “para dirigir a propaganda da chapa: Júlio Prestes – Vital Soares”.531 Plínio
Salgado enxergava esta ação como uma possibilidade de congregar dois dos elementos
centrais dos objetivos plinianos: política e intelectualidade:

Diante desse panorama, para agir dentro das realidades do país, o que Plínio Salgado
tinha a fazer era um trabalho duplo: enquanto procurava despertar as elites através
de um movimento literário, tentar criar, dentro dos muros de um dos partidos
estaduais mais fortes, uma corrente renovadora. Foi o que, de fato, Plínio Salgado
fez, contanto com o prestígio do Sr. Júlio Prestes, quando Presidente de São
Paulo.532

No meio do processo eleitoral, Plínio Salgado recebeu um convite do amigo Alfredo
Egídio de Souza Aranha para acompanhar o cunhado, Joaquim Carlos, em uma viagem à
Europa. Assim ocorreu o momento de consolidação de fato da criação da AIB, através das
reflexões literárias pautadas na década de 1920 e as experiências europeias. A mescla de
influências vindas dos debates políticos e culturais foram os elementos centrais para o avanço
do conservadorismo brasileiro e a liderança suprema de Plínio Salgado em torno do
nacionalismo espiritualista.
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CAPÍTULO III – INTEGRALISMO: RELAÇÃO FRANCO-LUSO-ITALIANA

São três os objetivos principais deste capítulo. O primeiro, analisar a relação teórica
entre Action Française e Integralismo Lusitano (IL) com integralismo brasileiro. O segundo,
verificar a sedução que Plínio Salgado passou a ter pelo Fascismo de Mussolini e a criação de
um conceito autoritário. O terceiro, a junção dos movimentos em busca de uma prática
política em torno da Ação Integralista Brasileira (AIB).
A AIB foi criada oficialmente no dia 7 de outubro de 1932, na cidade de São Paulo,
estabelecendo-se como um grupo político que tinha como propósito a formação de um grande
movimento nacional. A partir de então, logrou intenso e rápido crescimento, ascendente até a
decretação do Estado Novo brasileiro, em novembro de 1937.
Através desse movimento político, ficou conhecido Plínio Salgado, líder do grupo que
se apresentava como um movimento de despertar da nação. O integralismo, por meio de um
forte discurso com uma sólida base cristã, canalizava para a ação política as angústias e
temores dos setores médios, constituindo-se como instrumento de sua incorporação ao
processo político.
A AIB pode ser considerada como o “mais bem sucedido dos movimentos fascistas
latino-americanos”.533 É possível identificar a existência de fascismo fora do continente
europeu, pois o movimento é um fenômeno predominante, mas não exclusivamente europeu,
sendo a AIB o único caso de movimento fascista latino-americano.534
Não há dúvidas de que o momento auge do integralismo e de Plínio Salgado na
política brasileira foi o período relativo à legalidade da AIB, no contexto de fascitização que
viveu o Brasil nos anos 1930.535 Através do movimento, consolidou-se como líder e
intelectual com pretensões ambiciosas na sociedade brasileira do período entre guerras. Ao
estudar o movimento integralista e o seu pensamento político, verifica-se uma concentração
quase que totalizante no período em questão, um dos motivos está na importância que a AIB
obteve na década de 1930, principalmente nas relações políticas e influências externas.
No processo de continuidade das discussões idealizadas com a presença dele, em São
Paulo, na década de 1920, ocorreu a fundação da AIB, arrolada no pensamento deste líder
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surgido sob a égide modernista (reformista). Assim, entende-se, como abordado, que o
pensamento pliniano possuiu um momento de cristalização no período intelectual de São
Paulo, pautado no verdeamarelismo e no posterior Anta. Dessa forma, vê-se que:

Das escaramuças de rua para a conversão, em 1932, na Ação Integralista Brasileira,
e daí para o primeiro desfile dos ‘camisas-verdes’ em 23 de abril de 1933, a
trajetória da “brasilidade integral” viria marcar o último passo da aventura
revolucionária do grupo. Em um de seus últimos manifestos importantes, uma
reunião de textos programáticos publicada por Plínio Salgado em 1935, será possível
vislumbrar [...] a proposta de reformular as bases da vida cultural e institucional da
Nação, visando, de um lado, superar a nossa independência intelectual e política dos
centros europeus.536

Verifica-se uma importância significativa da movimentação literária de Plínio Salgado
na contextualização política, tendo o romance O estrangeiro e os manifestos do grupo
modernista como elementos chave para a compreensão da idealização da AIB, uma vez que o
cunho nacionalista e ufanista, além do conservadorismo radical, foi a tônica presente no
grupo, pois o que lhe cabia era reinventar o sentimento de brasilidade latente.537
A “brasilidade integral”, fundamentação proposta por ele para o integralismo, teve um
objetivo muito claro e explícito de sintetizar os elementos conquistados nos espaços culturais
e políticos dos últimos anos de atuação em São Paulo, tendo a religiosidade espiritual como
elemento central do discurso e ação do movimento. Foi nesse momento, vésperas da fundação
da AIB e período posterior à Semana de Arte, no auge das discussões e debates sobre o
conceito de nacionalismo, que identificou em si “a passagem do poeta-construtor para o
homem-índice, ou, em outros termos, do gênio literário para o gênio-político”.538 Tais
expressões foram utilizadas sem modéstia, pelo líder integralista, ao analisar a necessidade do
surgimento de novos homens públicos no Brasil:

Ao Brasil tem faltado essa virtú nos seus homens públicos. E tem faltado, não por
ausência de capacidade política, mas em consequência de não se haver ainda
conjugado num único homem o alto senso teórico e o exato senso pratico, a ciência e
a arte, a inteligência e a ação, a cultura e a experiência. Entretanto, nós possuímos
todos os elementos para suscitar o aparecimento do nosso gênio político. Ele só
poderá surgir de um movimento nacional. Sem criar o movimento em todas as
províncias, não temos o direito de esperar ‘um homem’ [...] Nunca teremos o nosso
gênio político, o nosso homem índice, se nos pusermos a sonhar e esperar aquilo que
só poderá sair de nós mesmos, num Porvir que dependerá do Presente. 539
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Notória a relação que é feita pelo autor em artigo escrito em 1931, véspera de
fundação da AIB, ao afirmar que o gênio surgirá de um movimento nacional. A investigação
não o define como um intelectual modernista, mas sim como um oportunista que usou o
movimento de vanguarda como uma espécie de vitrine para surgir no cenário político
brasileiro. Ele dizia: “É preciso que nós, intelectuais, tomemos conta do Brasil.
Definitivamente. Temos de romper com a tradição medíocre da política. [...] Estamos fartos
de vivermos, nós, intelectuais, à sombra dos poderosos. Queremos mandar”.540
Para isso, era preciso atingir uma determinada intelectualidade, questão que ele
mesmo afirmou, em 1933, no prefácio do livro Psicologia da Revolução quando escreveu:
“Este livro não é um livro para o povo, mas para os que pretendem influir nos destinos do
povo. Aos políticos e aos intelectuais é que me dirijo nestas páginas”.541 Esse caminho já
havia sido feito pelos congêneres que serão analisados posteriormente, como a Action
Française e o IL, que iniciaram as reflexões no âmbito da literatura e estabeleceram uma
passagem para a política: “O Integralismo Lusitano, à semelhança da sua congênere francesa,
Action Française, passou de literário para a atuação e influência política e o seu nacionalismo
de estético-literário tornou-se político”.542
Ao analisar a formação do integralismo português, resgatam-se reflexões de um dos
precursores do movimento, António Sardinha, que utilizou, por sua vez, o pensamento do
idealizador da Action Française, Charles Maurras, para elucidar este processo de passagem do
movimento da literatura para a política:
Como Sardinha, lembrará mais tarde ‘Charles Maurras disse um dia [...] les lettres
nous ont conduit à la politique [...] mais notre nationalisme commence pour être
esthétique. Ao pensar um pouco nas nossas origens literárias [...] eu reconheço que
também a nós as Letras nos conduziram à política’. 543

Há um ponto de unidade entre os movimentos conservadores radicais que promoveram
a influência do pensamento idealizado por Plínio Salgado, pois para ele era preciso atingir a
intelectualidade para delinear um projeto corporativista. Somente com o aceite da
intelectualidade brasileira, conseguiria legitimar o seu discurso. Dessa forma, agia como um
vanguardista, detentor de um discurso revolucionário, no entanto, o que estava em jogo era a
possibilidade de oficialização de suas ideias no cenário político brasileiro. Em 1933, o autor
540
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lançou dois livros simultâneos, o já citado Psicologia da Revolução e O que é integralismo.
No prefácio do primeiro, o autor demonstrou a necessidade de justificar seus atos em tom
intelectualizado:

Aos políticos e aos intelectuais é que me dirijo nestas páginas. Nossa crise maior é
do pensamento. Sem que esta seja resolvida, não poderemos solucionar o problema
da Nação. Evidente que esse trabalho enorme não compete apenas a mim, nem me
apresento com a vaidade fútil de ensinar a tantos mestres que me habituei a ouvir e
cujos livros compulso. A construção é nacional e nela deve colaborar todos os
brasileiros. Este livro é um convite aos intelectuais, aos políticos para que
restauremos no Brasil o primado do Espírito, da Inteligência, da Virtude; para que
não nos conservemos passivos a afirmar que outro recurso não há, senão deixar
correr o barco. O Homem pode interferir na marcha social. E quando a sociedade
está se dissolvendo, e quando vai o país a pique de se desagregar, então essa
interferência deixa de ser tão só uma possibilidade, porquanto se impõe como um
dever. Dedicado à massa popular, dou a público, juntamente com este, outro
volume, sob o título: O que é integralismo. Ali começo a fazer trabalhar uma ideia
na multidão. Aqui, porém, lanço a ideia nuclear, da qual deriva a outra, afim de que
este livro desperte novos apóstolos de um movimento que considero o único
salvador da Pátria na hora presente.544

Ele estava, na década de 1920, em busca do papel de intelectual. Por isso, mesmo no
livro destinado ao “povo”, fazia questão de deixar explícita a imagem de intelectual que
pretendia criar sob a sua personalidade e principalmente sob o movimento integralista,
afirmando: “O integralismo dará um altíssimo relevo aos pensadores, filósofos, cientistas,
artistas, técnicos, proclamando-os supremos guias da Nação”.545 Em uma carta ao poeta
Ribeiro Couto, analisou as duas obras e lamentou os problemas editoriais, principalmente pela
importância do livro:

Não sei se V. viu um livrinho que o Schmidt publicou: um desastre a revisão, um
relaxamento a impressão. Estou indignado. Em todo o caso, passando por cima das
asneiras com que os tipógrafos escangalharam com o livro, peço-lhe que o veja.
Tem um tom mais panfletário do que doutrinário, porque o outro, o das elites, é o
que deverá sair, chamado Psychologia da revolução. É nele que estão as bases
filosóficas.546

544

SALGADO, Psycologia... op. cit., p. 9-10. Em 1937, ao lançar a 3ª edição, o autor altera o discurso devido à
grande vendagem do livro: “A procura constante deste livro demonstra que ele continua a ser oportuno e tem
logrado alcançar a compreensão dos brasileiros. [...] A procura incessante demonstra-me que este livro se tornou
um livro do povo. [...] Quanto a tese aqui exposta, ela está plenamente vitoriosa.” Segundo Plínio Salgado, o
livro deixou de ser unicamente voltado para a intelectualidade. SALGADO, Plínio. Psycologia da Revolução:
revista e enriquecida de novas anotações e um prefácio do autor. 3 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. p. 56.
545
Idem. O que é... op. cit., p. 136.
546
Correspondência de Plínio Salgado a Ribeiro Couto, 05 jul. 1933. (FCRB/APEB-Pop: 28177).

162

Em julho de 1933, com menos de um ano da fundação, Plínio Salgado se vangloriava
da aceitação que o movimento estava atingindo na sociedade letrada: “Em S. Paulo, o
movimento vai crescendo. Os intelectuais estão compreendendo o alto sentido desta
campanha. A classe estudantina já se conta por muitas centenas. Os estudantes estão
aproveitando as férias para fazer conferências pelo interior todo”.547
Nota-se que assumia um papel de intelectual com dupla função: atingir a
intelectualidade para alcançar a aceitação do movimento e de panfletário, ou seja, doutrinador
e manipulador da classe não letrada. Afirmava: “Este nosso movimento deve se desdobrar em
dois planos: o popular, e o cultural. Enquanto um modifica o ‘sentimento’ da massa; o outro
cria os líderes, os chefes, os que deverão conduzi-la, quando vencermos”.548 Artifício como
esse, de valorização do intelectual já era de conhecimento da sociedade política e cultural,
uma vez que líderes de movimentos políticos colocavam-se como intelectuais perante a
sociedade. Assim fez o IL, através de Hipólito Raposo, autor que, ao analisar o movimento,
destacou: “eles não podem imaginar o que foi o nosso drama intelectual, nem compreender o
desvario das nossas caminhadas, através de erros sedutores que nos afiguravam certezas
dogmáticas”.549 Plínio Salgado, por sua vez, colocava-se como o detentor do único
movimento verdadeiramente intelectual, uma busca visível de aceitação oportunista na
sociedade política:

O Brasil não tem tipo filósofos nem criadores do direito. O que temos tido são
divulgadores, compiladores, comentadores, hermeneutas, causídicos e rábulas. Daí o
nosso charlatanismo, o nosso empirismo, o nosso unilateralismo expresso no
provincianismo político e no estudo em separado de cada problema nacional, que
nunca se subordina ao quadro geral dos problemas nacionais. Essa é a ordem
cultural que o integralismo está criando.550

Esse pensamento foi recorrente, mas ambiguidades marcaram a organização do
pensamento de Salgado. Comparada com outros modelos e organizações políticas, a proposta
pliniana não representou originalidade, não foi nada mais que um mimetismo teórico
importado do centro cultural que ele tanto combatia, a Europa.551 Posições com o objetivo de
legitimação da originalidade eram contínuas nos movimentos denominados nacionalistas. O
IL, por exemplo, afirmava ser uma organização política que tinha como pretensão negar

547

Correspondência de Plínio Salgado a Ribeiro Couto, 05 jul. 1933 (FCRB/APEB-Pop: 28177).
Ibidem.
549
RAPOSO, 1929, op. cit., p. 33.
550
SALGADO, Plínio. O problema da ordem. In: ______. A doutrina do Sigma. op. cit., p. 42.
551
VASCONCELLOS, 1979, op. cit., p. 47.
548

163

qualquer influência estrangeira.552 O momento não permitia discursos de aceitação de
influências, por mais que ela fosse evidente, como na falta de originalidade do movimento
integralista brasileiro, assim como no lusitano. Ao estabelecer análises em torno da
perspectiva econômica do IL, pode-se afirmar:

Ora foi orientação global do IL afirmar que as premissas especulativas da economia
podem ser infletidas em duas direções muito diferentes: ‘economia nacionalista
cristã’ ou ‘economia materialista’. Na primeira, o maior grau possível de liberdade
de aquisição de bens é atingível pela integração nacional dos fins ditados pela lei
natural. Na segunda, o princípio hedonista deixa de ser meramente funcional para se
tornar princípio originador de uma sociedade de tipo liberal ou de tipo soviético. A
contraposição destas duas economias estava de há muito feita por Le Play, por
exemplo, ou na Doutrina Social da Igreja, pelo que os integralistas não foram nem
pretenderam ser originais.553

Além de não haver originalidade, os citados movimentos conservadores radicais não
apresentaram nada de moderno, no caso específico de Plínio Salgado, exceto a forma
fragmentada e cheia de intertextualidades podem ser caracterizadas como um projeto
modernista, pois o conteúdo e os aspectos pautados no processo político do autor nada mais
foram do que concepções teorizadas no século XIX e uma ideia contextualizada no ambiente
do antimaterialismo, que foi a imagem daquele período com a divulgação da Rerum
Novarum.554
Com um discurso baseado em um conjunto de verdades cristãs, a encíclica foi criada
com a intenção de atingir uma sociedade em transformação:

A doutrina social da Igreja é um conjunto de ideias ou concepções (feitas de
verdades, de princípios e de valores), que o Magistério vivo fundamenta na lei
natural e na Revelação, e que adapta e aplica aos problemas sociais do nosso tempo,
a fim de, segundo a maneira própria da Igreja, ajudar os povos e os governantes a
organizar uma sociedade mais humana e mais conforme aos desígnios de Deus sobre
o mundo.555

Mediante a encíclica papal de Leão XIII, movimentos radicais de cunho conservador
começaram a se organizar e surgir em todo o mundo como resposta à doutrina, ou seja,
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ocorreu uma forma de aplicação da teoria social da igreja e a AIB teve como uma de suas
grandes fundamentações teóricas essa necessidade, vista no meio cristão, de aplicabilidade de
tais dogmas no século XX. “Uma das influências mais fortes que o integralismo recebeu
adveio, claramente, da concepção cristã do mundo”.556 Elementos semelhantes ocorreram em
várias localidades no mundo ocidental, destaca-se o já mencionado IL e o seu foco inspirador
no maurrasianismo, a Accion Française.
O pensamento de Plínio Salgado nasceu da influência do IL, que é oriundo no
maurrasianismo, da Doutrina Social da Igreja, bem como de alguns aspectos da doutrina e
prática do Fascismo italiano, regime do qual adotou o modelo do partido único e o
corporativismo de Estado. Dentro destas concepções, aliadas ao autodidatismo nacionalistacristão, além da influência familiar e a necessidade de um discurso de vanguarda, nasceu a
AIB.

3.1 DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA

Em 1891, o Papa Leão XIII iniciou uma luta contra o que chamava de exploração dos
operários; mas, ao mesmo tempo, uma oposição à luta de classes e ao marxismo. 557 Passou a
enxergar e defender a religião como elemento de reforma e justiça social; enquanto, para
Marx, tais mudanças só poderiam ocorrer através da revolução. Havia no pensamento católico
um apelo ao espírito cristão para que os empregadores respeitassem os operários. Dessa forma
a igreja alcançou diversos segmentos sociais cujo propósito maior era, sem dúvida, manter
pensamentos materialistas afastados do poder, impedindo assim qualquer tipo de oposição à
dominação cristã ocidental.
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Parte da oposição marxista estava embasada em torno de um pensamento cristão
conservador de cunho antimaterialista, base central da propagação idealizada em 1891, por
Leão XIII e sua encíclica, a Rerum Novarum, que é vista pela igreja como a:

Primeira das grandes encíclicas sociais dos tempos modernos, a Rerum Novarum
segue sendo hoje [...] a Carta Magna do Trabalho, princípio e fundamento do
ensino social da Igreja. Leão XIII a projetou como a mais formidável e precisa teoria
sobre as consciências dos cristãos da sua época, em defesa da classe trabalhadora.
Mas os dotes excepcionais do professor e pastor a converteram em uma das obras
mais rígidas de seu enorme trabalho doutrinal, cuja luz, longe de diminuir com o
tempo, tem vindo a ganhar em claridade e em transcendência prática. 558

Ao analisar a história do cristianismo; percebe-se que, desde a origem do pensamento
cristão, a Igreja Católica sempre manifestou opiniões dogmáticas acerca dos problemas
sociais. A encíclica papal de 1891 tinha como tema central:

A condição operária de miséria imerecida resultante de uma revolução industrial
incontrolada. A essa encíclica se seguiram outros documentos pontifícios que
constituem o corpus do que hoje é designado por doutrina social da Igreja ou ensino
social da igreja católica.559

A encíclica representou um avanço nas indagações sobre os problemas sociais,
temática que abarcou o pensamento de outros pontífices do século XX. Após a Rerum
Novarum, as encíclicas de cunho social passaram a ser temáticas frequentes nas palavras do
Vaticano. Após a encíclica de 1891, outras oito foram estabelecidas: em 1931, a
Quadragesimo Anno; em 1961, a Mater et Magistra; em 1963, a Pacem in Terris; em 1967, a
Populorum Progressio; em 1971, a Octogesima Adveniens; em 1981, a Laborem Exercens;
em 1988, a encíclica Sollicitudo Rei Socialis; e por último, a de 1991, intitulada Centesimus
Annus.560
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As encíclicas sociais vieram na tentativa da Igreja de sair da situação de isolamento
em que estava inserida e, sem deslocar-se do eixo básico da filosofia cristã, tentou
responder às novas questões do prisma das verdades eternas da moral cristã, que
assentam no direito natural e na revelação divina. A preocupação básica residia no
destino eterno do homem, que nas novas condições sociais engendradas pelo
capitalismo monopolista, implicava, pois, propor um programa de reformas,
obediente aos ditames do capital, só que acoplado a um resgate dos princípios
escolásticos que deveriam nortear o comportamento econômico-social dos
homens.561

A pretensão não é analisar as encíclicas, mas vale a reflexão para que possa ser
observada a frequente preocupação que há em torno da questão social, por parte da Igreja
Católica, no intuito de impedir que elementos oposicionistas sejam instalados no meio social.
Há ainda necessidade de lembrar que as palavras do pontífice não eram singularizadas nas
encíclicas, periodicamente ocorriam outras menções ao questionamento social em outros
canais de comunicação. No ano de 1944, na véspera de Natal, o Papa Pio XII divulgou uma
das mensagens de maior importância para o cenário político do século XX. Na mensagem
radiofônica: “pela primeira vez, ainda que de forma cautelosa, o magistério supremo da igreja
católica reconheceu as virtualidades da democracia”.562 A fala de Pio XII teve uma
fundamental importância no sentido da reordenação política praticada por Plínio Salgado após
o exílio em Portugal (ver capítulo 8).
O líder integralista brasileiro, por ser fiel aos dogmas cristãos católicos, não ficou
inerte em relação às palavras oriundas do Vaticano. Nessa contextualização, o pensamento
pliniano em relação à política brasileira foi estabelecido, uma vez que elementos de combate
ao comunismo e liberalismo foram concepções centrais nas palavras de Leão XIII que tinha
como propósito “proclamar o cristianismo como a única forma de se criar uma justiça social,
por meio de um apelo às consciências individuais, concitando-os, sem distinção de classe e de
credo, ao mesmo espírito social caridoso”.563
O IL foi estruturado sob a mesma influência Católica.564 Destaca-se a relação
categórica entre a mensagem do pontífice e a caracterização política defendida pelo
movimento português: “Este modelo era totalmente decalcado do corporativismo ou do
sindicalismo de inspiração católica no conjunto de medidas que formavam a doutrina social
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da Igreja, como demonstrada a encíclica Rerum Novarum (1891) do Papa Leão XIII”.565 Ao
analisar os componentes políticos existentes na produção de Alberto de Monsaraz, um dos
líderes do movimento português, vê-se que:

Inspirou-se amplamente no pensamento da doutrina social da Igreja, preconizada
pelo Papa Leão XIII na sua encíclica Rerum Novarum de 1891. A doutrina social da
Igreja afigurava-se ao entendimento integralista como um caminho orientador da
sociedade para a realização da felicidade, através da explicitação da lei natural, que
era o fundamento das relações sociais.566

O discurso praticado pela Igreja em torno de um caminho orientador da sociedade no
ato da criação das doutrinas sociais utilizou uma fundamentação apolítica, colocando em Deus
a resposta para tais criações. Em 1981, o então Papa João Paulo II, na Laborem Exercens,
sobre o trabalho humano argumentou:

A doutrina social da Igreja, efetivamente, tem a sua fonte na Sagrada Escritura, a
começar do Livro do Gênesis e, em particular no Evangelho e nos escritos dos
tempos apostólicos. Dedicar atenção aos problemas sociais faz parte desde os inícios
do ensino da Igreja e da sua concepção do homem e da vida social e, especialmente,
da moral social que foi sendo elaborada segundo às necessidades das diversas
épocas. Um tal patrimônio tradicional foi depois herdado e desenvolvido pelo ensino
dos Sumos Pontífices sobre a moderna “questão social”, a partir da Encíclica Rerum
Novarum.567

Em 1891, Leão XIII rejeitou veementemente qualquer tipo de solução proposta em
torno do segmento do socialismo ou liberal. Para ele, a condição de miséria em que viviam os
operários era elemento de debate e discussão, sendo o combate a essas duas condições
essenciais ao avanço de uma doutrinação cristã social dos fiéis, pois: “sendo a doutrina social
da Igreja um corpo de princípios hauridos, em última instância, nas Sagradas Escrituras, só
poderá ser vinculativa para aqueles que acreditem nas mesmas escrituras”.568
As palavras da doutrina social tinham um alvo certeiro, rotular para a sociedade os
malefícios de determinados mecanismos políticos que não tinham fundamentação na palavra
cristã, uma vez que na percepção da Igreja: “o católico, digno de tal nome, tem obrigação de
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aceitar esta doutrina social”.569 Preceitos explícitos em relação à aplicabilidade de uma
verdade cristã e apresentação de soluções para a sociedade:

A Igreja ensina a doutrina e demonstra a sua aplicação aos problemas humanos. E é
a partir de então que as nações e os governantes bem como os leigos cristãos,
inspirando-se nela, devem procurar as soluções técnicas para a organização da
sociedade temporal.570

Entende-se que a doutrina social é uma teoria aplicada por movimentos de cunho
essencialmente cristão, anticomunista e antiliberal em evidência no século XX, exemplo claro
nos integralismos, tanto o lusitano quanto o brasileiro, que apresentavam defesas pautadas em
segmentos doutrinários do pontífice.
O século XIX foi um período de avanços liberais, tendo como consequência diversos
problemas sociais, transformando-se em espaço fértil para a aceitação socialista, tais
doutrinas, chocavam-se com os ensinamentos religiosos. Dessa forma, a Rerum Novarum
surgiu para ser uma opção viável e segura aos preceitos cristãos e, de certa forma, satisfazer
alguns elementos da sociedade, pois matinha o “perigo comunista” afastado do meio social.
Plínio aceitou a “sugestão” da igreja no sentido de receber os componentes
eclesiásticos, uma vez que a doutrina integralista tinha como preceito máximo a palavra cristã
e foi com esse apelo que o líder desenvolveu as teorias do integralismo, fundamentando suas
afirmações políticas571 no sentido de legitimar o discurso político sob a égide do pontífice. Ao
analisar o socialismo disse:

A origem do socialismo vem diretamente de Marx, do mesmo modo como Marx
vem expressamente de Feuerbach e eles de Hegel e Kant. E tanto a sua origem é
essa que já o Papa Leão XIII condenava o socialismo, justamente por ser filho da
filosofia materialista.572

O temor que a sociedade vivia no fim do século XIX, na Europa (no Brasil foi bem
visível algo semelhante na década de 1920), face às novas relações políticas existentes dentro
do contexto do movimento operário, auxiliou a prática doutrinária:

Depois da Encíclica Rerum Novarum (Maio de 1891), dando-se conta de que não é
apenas o poder político liberal que se afasta da Igreja, mas a sociedade civil que se
encontra em vias de ser ocupada por uma nova força que nega a divindade e
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considera a Igreja como inimiga, coloca-se num plano reformista, advoga o amparo
do movimento operário dentro das novas instituições políticas, aceita o sindicalismo
como forma moderna de enquadramento social e nega o caráter revolucionário das
novas aspirações.573

A encíclica de 1891 pode ser apontada “como um dos grandes acontecimentos da
Igreja”.574 Essa nomeação ocorre, uma vez que no fim do século XIX o problema social
representava um grande problema em alguns países, com o crescimento operário e dos
componentes socialistas. Dessa forma, era preciso impedir qualquer ação desses elementos,
surgindo, assim, a encíclica no sentido de atender politicamente aos interesses do operário e
“agradar” a burguesia (mesmo sendo criticada pelo pontífice dentro da doutrina liberal) que
não teria a oposição revolucionária marxista.
Com base nesse discurso, vários movimentos conservadores radicais criaram suas
concepções organizacionais. Além do já citado IL, vê-se, nas palavras de Plínio Salgado,
ideias oriundas da doutrina social da igreja. No Manifesto de outubro de 1932, que é o
documento oficial de criação da AIB, ele afirmou que: “A questão social deve ser resolvida
pela cooperação de todos, conforme a justiça e o desejo que cada um nutre de progredir e
melhorar”.575 Enfim, a doutrina religiosa, com o teor da questão social, assumiu um papel
fundamental no exercício da sua passagem da criação literária para a atuação política;
defendendo, repetidamente, ser o integralismo a: “afirmação de espiritualismo”.576
O discurso divulgado pela igreja no intuito de eliminar qualquer resquício de uma
influência marxista na sociedade caminhou em direção ao que foi denominado no pressuposto
de que todos os homens tenham: “o seu quinhão na vida social, especialmente o direito a uma
partilha justa dos frutos da atividade econômica resultante da ação conjunta do capital e do
trabalho”.577 Esse discurso de eliminação total do marxismo no interior da sociedade foi
rapidamente seguido por vários pensadores, tendo no Brasil Plínio Salgado como o seu maior
entusiasta, que afirmava: “O comunismo se apresenta como a consequência lógica da
evolução econômico-social de uma sociedade execrável, sem piedade, sem coração e sem
Deus”.578 O autor utilizava, de forma recorrente, vários elementos de confronto entre a
palavra de Deus e o pensamento materialista:
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O Estado Marxista, partindo do materialismo histórico, em oposição ao
espiritualismo, sistematiza de tal forma e tão corajosamente a negação que esta se
torna afirmativa. Considerar é afirmar. Negar é considerar. O comunismo nega o
espírito. Por conseguinte, considera, portanto, afirma. 579

Na encíclica em questão, verifica-se que os pontos de maior relevância estão pautados
na reflexão dos grandes problemas da época e com uma doutrinação no preceito cristão. Ela
constitui uma análise dos estados liberais em ascensão que permitiram o advento de ideias
revolucionárias devido à opressão operária existente no mundo industrial. Temas como direito
a propriedade, capitalismo, socialismo, são ideias centrais na doutrina dentro do componente
crítico e apontou para a igreja e a família valores que deveriam ser enxergados como
elementos de solução para os problemas da sociedade. Na encíclica, o pontífice afirmou:

Os Socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os
que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser
suprimida […] esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão
preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos
operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubandolhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o
seu patrimônio e melhorarem a sua situação […] é impossível que na sociedade civil
todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os
Socialistas.580

Como pode ser observado em alguns trechos da fundamentação social da igreja, o
pensamento de Leão XIII, em 1891, era criar uma imagem negativista do pensamento
socialista, no intuito de impedir qualquer tipo de ação revolucionária pela via operária e para
criar um pensamento antirrevolucionário nos dogmas políticos-cristãos. Nesse sentido, o Papa
criou uma doutrinação que foi seguida por Salgado no intuito de não empregar a revolução
armada como solução para o avanço dos chamados inimigos, ocupando, assim, a discussão
em torno de uma fundamentação política para a estruturação do movimento integralista. Em
07 de fevereiro de 1935, em artigo publicado no jornal A Offensiva, Plínio Salgado afirmou
que:

Seria absurdo que, chamando-se um médico para examinar um doente que se debate
no leito e berra, perturbando o sono da família e da vizinhança, viesse o médico e
receitasse uma mordaça para abafar os gritos e uns metros de corda, para amarrar o
enfermo. Esse tratamento não resolveu a situação. O que se quer é que o médico
descubra a causa das dores e aplique medicamentos capazes de aliviar o doente.
Muitas vezes, o caso é de operação cirúrgica. Assim um país. Quando lavra o
comunismo, o anarquismo, a desorientação socialista, cumpre verificar os motivos
porque isso acontece, removendo-os. E não engendrar leis repressivas, que são
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contraproducentes porque agravam os males levando ao desespero. Já Leão XIII, em
meados do século passado referindo-se as providências repressivas que os governos
adotam quando dão conta de sua própria fraqueza, lembra que elas não são as mais
indicadas como remédio à desordem, cujas causas são muito profundas. A suprema
autoridade da Igreja Católica diz mesmo, textualmente que ‘a repressão leva ao
desespero; o desespero leva a audácia; a audácia leva aos crimes mais
monstruosos’.581

Como solução contra o liberalismo e o comunismo, Leão XIII apontou a necessidade
da caridade, mas em um componente que foi a base do pensamento: “façam os governantes
uso da autoridade protetora das leis e das instituições”.582 A igreja delimitou a autoridade
como um meio necessário para o surgimento de um governo baseado em uma “justiça social”,
nos dogmas cristãos. Tal autoridade, em um contexto antiliberal e anticomunista, passaria a
ser o ambiente favorável para o surgimento de doutrinas reacionárias de caráter cristão e de
cunho fascista, elementos desenvolvidos com propriedade pela Action Française e
movimentos seguidores como os integralismos, dentre eles o integralismo brasileiro, chefiado
por Salgado que não abria mão do autoritarismo em seus discursos: “Podemos, de antemão,
impor uma diretriz à nacionalidade, dirigindo-a no rumo de uma finalidade social e humana
que preestabeleceremos, como ponto de partida e como último objeto da evolução do povo
[...] Para reatarmo-nos ao sentido espiritualista”.583
O discurso nacionalista de base espiritual foi o ponto chave para o crescimento do
movimento integralista brasileiro, que era, por sua vez, o mesmo caminho apontado pelo
pontífice. Ao analisar esse movimento, em 1934, em correspondência ao poeta e amigo
Ribeiro Couto afirmou: “Aqui ainda numa luta tremenda: a parada que topei é grande e agora
tenho que aguentar o repuxo. Deus há de ajudar-nos, a nós, que amamos a nossa Pátria e não
permitiremos que ela se transforme numa colônia de Soviete. Anauê!”.584 Promovia com
frequência a associação do discurso religioso com a prática política, na intenção de promover
um processo de maior aceitação na sociedade conservadora brasileira, temerosa com o
“ateísmo comunista”.
Os valores baseados em certa verdade cristã, com a proposta sobre o em que se deve
crer e pensar através de elementos de verdades morais e religiosas, caminhavam no sentido de
promover uma aplicabilidade dos conceitos cristãos a críticas dos regimes econômicos
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existentes no intuito de preparar uma sociedade mais consciente e esclarecida.585A igreja
católica se colocava como a “educadora das consciências”,586 formação essa que não era uma
fundamentação crítica, mas sim doutrinária e manipuladora no sentido de impedir que
elementos opositores alcançassem a sociedade cristã, por isso o discurso de que: “o fim
primário da doutrina social da Igreja é ajudar os cristãos a modelar o mundo pela sua fé”.587
A proposta era eliminar qualquer foco de materialismo, colocando no espiritualismo o
direcionamento da sociedade. O Arcebispo de Cambrai588 fez um questionamento sobre a
doutrina: “Que deveria pensar-se das doutrinas do liberalismo e do socialismo?”.589 Ele
mesmo responde: “A todas estas interrogações, a Encíclica Rerum Novarum trouxe a resposta
à Igreja”.590 As respostas encontradas nas palavras de Leão XIII eram no sentido de elevar a
fé frente ao material: “O princípio da subordinação da economia à moral ilumina o juízo que
os cristãos devem fazer relativamente às diversas economias do liberalismo capitalista e do
comunismo marxista”.591
Segundo o discurso católico, o liberalismo passou a ser visto como um elemento
político que violava as leis morais e a consequência do sistema. Era “a porta aberta a todos os
abusos na exploração dos trabalhadores”.592 Ou seja, o combate ao liberalismo ocorria não no
sentido único de lutar contra os aspectos organizacionais, entende-se essa questão, inclusive
como secundária, uma vez que o ponto central passou a ser definido pela luta contra o
socialismo que era fomentada pela exploração capitalista. Verifica-se a motivação da
discussão em torno do comunismo que, na visão cristã, deveria ser reprimido:

Porque é essencialmente materialista, ateu, anticristão. A concepção que apresenta
do homem, da vida, da sociedade é contrária à verdade cristã. O verdadeiro destino
do homem é ignorado. Para o comunismo marxista tudo depende da matéria. Nem
alma nem Deus existem. A sociedade seria criada unicamente em vista da
propriedade material. [...] O comunismo vê na religião um obstáculo à libertação do
homem. Marx quis prosseguir uma libertação não apenas social em relação ao
capitalismo, mas espiritual relativamente à religião e a Deus. Para ele a religião é a
causa duma alienação profunda do homem. [...] Porque ele recusa toda a submissão
a uma autoridade superior à consciência individual: autoridade duma lei moral,
autoridade do direito natural, autoridade de Deus Soberano, Criador, Legislador,
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Juiz. Porque estimula, a luta de classes como uma lei iniludível da História e um
dever que se impõe aos trabalhadores, em oposição à lei da caridade universal. 593

O pensamento cristão passou a ser, antes de tudo, anticomunista e tal discurso foi um
canal aberto para as práticas autoritárias, uma vez que há uma legitimação “religiosa” por
parte da igreja na concepção da superioridade. A “catolicidade não estava preparada para
ouvir a linguagem de Leão XIII. Assim, passa a ser fácil o entendimento de numerosos
contemporâneos, convencidos de que a Encíclica não teria futuro e trataram assim, de minorar
seu efeito”.594 Verifica-se que essa posição em torno da descrença da funcionalidade da
doutrina papal não teve fundamento, pois a doutrina representou um marco no sentido de
compreensão do pensamento social da igreja nos combates políticos e econômicos. O
pensamento cristão pode ser colocado em uma:

Posição intermediária entre o liberalismo e as correntes do socialismo marxista,
defendendo a organização dos operários, à luz dos princípios da Doutrina da Igreja,
como meio eficaz para combater a usura e a exploração de grandes massas de
proletários, exortando os católicos a participarem na vida pública e preconizando
uma sociedade mais justa, humana e igualitária, Leão XIII contribuiu decisivamente
para a concretização dos princípios da democracia política, econômica, social e
cultural, e para o aparecimento e consolidação de novas concepções ideológicas
humanistas e personalistas.595

Percebe-se que a Doutrina Social da Igreja, difundida por Leão XIII, foi base do
surgimento de novos componentes políticos na transição do século XIX para o XX. Plínio
Salgado constituiu, nessa temporização, uma das grandes marcas do seu pensamento, refletida
na afirmativa de que o materialismo marxista e o capitalismo são faces da mesma moeda:
A luta econômica tem sido encarada sob dois critérios: 1. – o critério individualista,
isto é, o liberal-democrático, baseado nos princípios da Revolução Francesa; 2. – o
critério coletivista, isto é, o socialista, baseado no marxismo. O primeiro,
pretendendo iludir as massas trabalhadoras, pela ostentação de um fundo moral,
baseado na liberdade humana, na igualdade, na fraternidade, na possibilidade de
cada um conseguir galgar por si as posições de conforto e de força, é, em ultima
análise, um critério materialista, porque permite que se processe a evolução das
forças materiais da sociedade sem nenhuma orientação diretiva do Estado, tornando
este um mero mantenedor da ordem pública.596

Um dos pontos centrais das reflexões promovidas na investigação tem como propósito
verificar e definir determinados pontos que influenciaram o seu pensamento. Vê-se na
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doutrina da Igreja e o princípio da autoridade no discurso cristão, antiliberal e anticomunista,
matizes de criação de uma doutrinação no Brasil da década de 1930, na qual o integralismo
estava incluído. Como já foi afirmado, ele sempre teve uma preocupação em legitimar a
originalidade do movimento integralista; mas, ao verificar as bases de formação, não é
possível enxergar qualquer processo de vanguarda, mas sim de mimetismo e inspirações de
determinadas doutrinas.

Como qualquer outro movimento fascista, a AIB pretendeu construir um programa
original, principalmente no seu nacionalismo, mas o Estado Integral dos ideólogos
aproximava-se bastante do Estado Nacional Sindicalista. No projeto político da AIB,
a influência mais importante do IL e do N/S foi, sem dúvida, no corporativismo.
Salgado particularmente, sintetizou alguma influencia italiana coma literatura
corporativista de António Sardinha. Alguns pontos do programa como da autonomia
municipal, tema caro aos teóricos do IL, foram diretamente adaptados à realidade
brasileira.597

Na Faculdade de Direito de Recife, na conferência No limiar do século XX598 de 1933,
negou influências dos movimentos Action Française e do IL na organização do integralismo
brasileiro:
O movimento integralista brasileiro é um movimento de cultura que abrange: 1º) –
Uma revisão geral das filosofias dominantes até o começo deste século e,
consequentemente das ciências sociais, econômicas e políticas; 2º) – A criação de
um pensamento novo, baseado na síntese dos conhecimentos que nos legou,
parceladamente, o século passado. O integralismo, pois, no Brasil, é bem diverso do
integralismo francês de Charles Maurras, porque esse não passa de um
‘nacionalismo integral’, com a preocupação de restaurar as tradições; diverso é,
também, do Integralismo Lusitano, que transplantou o sentido tradicionalista da
corrente gaulesa, com a tendência de reatar o processo social moderno ao espírito
medievalista: e diferente é, por outro lado, não só do ‘racismo’ alemão, cuja tese da
superioridade étnica exprime um prejuízo de cultura, como, ainda, do ‘fascismo’
italiano, ao qual somente nos assemelhamos no concernente à nova atitude do
Estado, em face da luta social. [...] Trata-se, portanto, de um movimento original
genuinamente brasileiro, como uma própria filosofia, um nítido pensamento
destacado na confusão do mundo contemporâneo. 599

Visão compactuada com outros teóricos da época, como do português Carlos Malheiro
Dias600, que, ao defender a originalidade do movimento, como mero retransmissor do discurso
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pliniano, afirmou: O integralismo é, no Brasil, diverso do integralismo francês e do
lusitano.601
No entanto, a investigação verifica a existência de diálogos ocultos entre o autor e os
congêneres europeus no sentido de elaboração e formação do movimento pliniano. Elementos
que deixaram de ser ocultos em momentos posteriores. Em 1945, escreveu uma
correspondência ao lusitano Hipólito Raposo com a intenção de agradece-lhe a oferta da
coleção bibliográfica Integralismo Lusitano, explicitando a relação existente entre os
movimentos, contradizendo o discurso de 1933:

A Hipólito Raposo, meu presadíssimo amigo. Agradeço, de todo o coração, a oferta
que me fez da coleção completa (por mim desde há meses tão procurada) do
Integralismo Lusitano. Posso, agora, reler aqueles artigos que tanto entusiasmo
despertaram num pequeno grupo de brasileiros de S. Paulo, à altura também
inflamados por um pensamento idêntico ao que inspirava e dirigia as atividades da
esplêndida revista. Por este valioso presente, expressivo pela significação da
fraternidade que nos une, receba, meu caro amigo, o abraço do seu admirador. (a)
Plínio Salgado.602

Verifica-se, na década de 1930, uma tentativa de tentar ocultar qualquer componente
de inspiração e/ou influência. A visão de vanguarda exigia um pensamento modernista e
inovador perante a sociedade brasileira, defendia ser uma espécie de “marco zero”,
caracterização que os movimentos conservadores de cunho radical também adotavam para a
aceitação da intelectualidade. Foi assim, em Portugal, com o IL; e, no Brasil, com a AIB.
A conferência em Recife representa de forma cabal que o pensamento político do líder
integralista é mimético e reformista de um pensamento europeu do século XIX. A conferência
é reveladora no intuito de mostrar uma face do pensamento pliniano: “O integralismo
brasileiro, portanto, não vem condenar e proscrever, de um modo absoluto, as filosofias do
século passado; vem delas aproveitar os fragmentos de verdade”. 603 Mostrou a necessidade de
se aproveitar das concepções existentes, sendo que estas afirmações passavam pelo
pensamento clerical e pelos movimentos políticos de cunho conservador e radical.
Não há dúvidas de que a Doutrina Social da Igreja foi a base central para a sua
reflexão. Vale lembrar a força do componente cristão na formação autodidata do autor (ver
capítulo 1). Viu-se que a praticidade do pensamento cristão esteve presente na literatura, no
sentido de expressar determinados valores nacionalistas de cunho tradicionalista e
conservador (ver capítulo 2).
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Para compreender esse processo, enxerga-se, no IL, em Portugal, um elemento de
fundamental importância no sentido de delimitar a influência sofrida por ele. O seu
pensamento, no contexto da AIB, possuía diversos contatos com a literatura portuguesa, tendo
esta “uma difusão significativa no Brasil a partir dos anos 20”.604
Na citada conferência, ocorrida na Faculdade de Direto de Recife, buscou distinguir o
integralismo brasileiro do lusitano, afirmando que um não corresponde ao outro, uma vez que
o congênere ibérico tinha, como propósito, reatar o moderno ao espírito medievalista. No
entanto, em Psicologia da Revolução, assumiu diferente posição ao afirmar: “dizemos que
este século XX manifesta a tendência de reatar o sentido integralista de certo período
medieval”,605 aspecto defendido com entusiasmo pelos lusitanos, que “representou [...] uma
típica ideologia de reação à modernização”.606 Sendo ainda mais explícito em
correspondência particular ao amigo lusitano, Hipólito Raposo. Influência identificada
inclusive pela imprensa portuguesa quando afirmou que “Plínio Salgado, na linha mais pura
da ideia do homem integral, de que foi mestre insigne o português António Sardinha”.607 A
ambiguidade passou a ser uma marca continua no discurso pliniano.

3.2 ACTION FRANÇAISE

Para compreender a origem do integralismo brasileiro, em especial o pensamento
político de Plínio Salgado, é preciso recorrer, além de à doutrina social da igreja, na origem
do congênere europeu, ao IL. A base inspiratória do grupo português está no movimento
idealizado por Charles Maurras, a Action Française.608
Nesse sentido, para a compreensão do pensamento pliniano busca-se a análise da
organização francesa, a exemplo do IL que “simultaneamente nacionalista e estrangeirado [...]
recolheu, em síntese, a tradição antiliberal e católica portuguesa e o pensamento
contrarrevolucionário, com uma forte matriz francesa, maurrasiana e positivista”.609
O maurrasianismo é definido como o discurso original do pensamento autoritário. Foi
na Action Française que as doutrinas revolucionárias, em torno de um pensamento
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nacionalista de cunho conservador, buscaram elementos de inspiração em diversos
movimentos políticos do século XX. Ao analisar as origens e a existência dos movimentos
fascistas na Europa,610 estudos611 estabelecem fundamentações para a compreensão do
fascismo pelo movimento francês.612
Ao realizar a ligação entre a Rerum Novarum e Action Française, no contexto do
pensamento de Plínio Salgado, a presente investigação não tem como propósito afirmar que a
doutrina social da igreja e o movimento francês apresentam relações, pelo contrário, a política
de Leão XIII enxergava o pensamento monárquico de Charles Maurras como opositor em
diversos sentidos. Apesar de ser uma concepção conservadora e paternalista, a doutrina social
da igreja era uma fórmula que não agradava à Action Française, ou seja, há um componente
oposicionista entre os dois em alguns períodos, tanto é que a Igreja assumiu um papel de
condenação ao movimento francês, ainda que ele possuísse uma forte base católica no seu
programa: “Esbanjando-se na glória de suas credenciais católicas, a Action Française estava
totalmente despreparada para a avalanche que a oprimiu menos de um ano depois de ela ter
atingido o auge de seu prestígio eclesiástico”.613
A proposta desta tese está na verificação da singularidade de Plínio Salgado em torno
da construção do discurso legitimador para a teoria integralista. A sua política doutrinária
sofreu inserção de conteúdos heteróclitos em razão de sua formação intelectual autodidática,
elementos conflitantes entre si como os dois citados.
Pode-se defini-lo como um intelectual que estudou e buscou inspiração
simultaneamente em Maurras e nas encíclicas de Leão XIII, nomeadamente na Rerum
610
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Novarum, para compor seu pensamento. Enfim, não é um novo discurso, mas precisava surgir
para a intelectualidade brasileira como original e de vanguarda, daí a entrada ambiciosa no
movimento modernista da década de 1920, o que elevou o nome e o status do autor de um
simples interiorano paulista a um intelectual respeitado nos núcleos literários e políticos
nacionalistas cristãos de São Paulo.
A necessidade de compreensão do pensamento maurrasianista com a prática da Action
Française tem uma significação necessária, uma vez que a análise dos discursos fascistas
(e/ou conservadores radicais), existentes no século XX, remontam suas origens ao
pensamento francês. A proposta é analisar essa relação franco-lusitana no aspecto teórico e a
prática italiana como elementos de representação de um discurso brasileiro pautado no
pensamento pliniano. A relação entre o movimento francês e os elementos conceituais
fascistas pode ser observada em análise que estabelece proximidade com o movimento
francês:

A relação entre a Action Française e o fascismo não deve ser considerada como uma
relação de causa e efeito. Influências diretas existem, mas tanto quanto o
nacionalismo italiano – que de todos os elementos do fascismo teve mais contato
com a Action Française – não se devem inferir geneticamente deste. Por outro lado,
eles certamente não são fenômenos meramente paralelos. Se é verdade que a prática
de um pequeno grupo político dificilmente tem comparação com a de um
movimento de massas vitorioso nos anos 20, via de regra, também é verdade que a
doutrina original e auto-suficiente da Action Française, e a muitas vezes vacilante e
em contínuo desenvolvimento doutrina do fascismo italiano não se movem no
mesmo plano.614

Como afirmado, não há pretensão de identificar elementos evolucionistas, é
meramente impossível qualquer tipo de mostra comparativa de um movimento do fim do
século XIX com um grupo de força e massa do século XX, no entanto, é impossível não
observar a existência de elementos de influência entre um e outro: “A doutrina da Action
Française, em relação ao fascismo deveria ser vista como inspiração, mas não como
originária [...] Daí a Action Française é fascismo – por mais que ambos fossem,
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simultaneamente, a prática e a teoria”.615 Através desse paralelismo, será analisado o
pensamento pliniano que atingiu, na década de 1930, a expressão máxima, criando o tempo
político e doutrinador.
Diversos percursos são convergentes entre os movimentos, como a questão da
produção intelectual: “É via Action Française, ou, mais propriamente, via síntese
maurrasiana, que os futuros integralistas apreendem esta produção intelectual”. 616 Os
movimentos francês e português são próximos no sentido de criação e formação política,
possuindo na necessidade de criação intelectual um meio de força e centralidade. Utilizandose de semelhante estratégia, Plínio Salgado fomenta o discurso de um grupo intelectual no
seio da sociedade conservadora no sentido de defesa de elementos radicais no contexto
fascista da década de 1930. Em artigo publicado originalmente no periódico oficial do
movimento integralista, em A Offensiva de 20 de julho de 1935, o líder da AIB afirma:

Que processo usa o integralismo para expor a sua doutrina? Dos processos
adequados a cada degrau de capacidades intelectuais. Para os mais cultos, publica
livros, tendo já lançado mais de 20 volumes contendo a filosofia, o fundamento
jurídico, as bases econômicas e o tema da estrutura política. Para os menos cultos,
folhetos, boletins, artigos de jornal, pois temos já mais de 80 pequenos semanários
modestos, em todo o Brasil, disseminando a nossa doutrina. E, finalmente, para os
analfabetos, usamos da conversação, dirigindo-nos diretamente ao seu coração e ao
seu entendimento.617

A Action Française foi o elemento de ligação entre Brasil e Portugal no que diz
respeito a aproximação entre os integralismos. A aproximação entre o IL e o movimento
francês é visível e afirmada por António Sardinha: “a campanha intelectual que, em França,
Maurras chefia, e em Portugal, desde 1914, o Integralismo comanda”.618 Membro de grande
relevância do movimento integralista criador do Movimento Nacional-Sindicalismo (N/S),
Rolão Preto afirmou que da França surge a esperança para Portugal: “O movimento puro e
profundamente integralista que é a Action Française tem-se de tal forma desenvolvido, tem
tomado tal corpo nestes últimos tempos, que se estão ultrapassando as expectativas mais
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otimista!”.619 A ideia da originalidade foi mais uma vez peça de discussão. Hipólito Raposo
apontou o erro ou malevolência de grande parte da sociedade portuguesa ao afirmar que:

As doutrinas do Integralismo Lusitano não as inventamos, nem importamos de
França, porque elas não se filiam nem precisam de inspirar-se nas ideias políticas da
Action Française, agora muito em voga em bocas de meninos que deram a volta do
boulevard. São antes um patrimônio histórico-político de bons portugueses, os
grandes tratadistas da primeira metade do século passado, que o delírio da vitória
liberalista condenou a um esquecimento ingrato. [...] Sem a Action Française, o
Integralismo Lusitano teria nascido e teria vivido; com a Action Française, ele pôde
viver e alentar-se por uma nova e poderosa razão de estimulo intelectual, por uma
atualização do crédito da Filosofia Política da Monarquia. [...] A Action Française e
o Integralismo Lusitano eram duas reações construtivas. As causas de ruína nacional
eram as mesas: justo e necessário era, repito, que o remédio fosse semelhante. Mas a
lógica de tais críticos nunca lhes ensinou a distinguir semelhança da identidade.620

A pouca originalidade do movimento IL fez com que Hipólito Raposo realizasse um
discurso como justificativa, afirmando a existência de uma mera semelhança, retirando
qualquer escopo identitário dessa relação. No mesmo processo não há duvidas de que os
mentores do IL: “reconhecem o que devem a Maurras e, sobretudo, à atmosfera reacionária
europeia

da

época,

incontestavelmente

dominada

por

Maurras

e

pela

matriz

contrarrevolucionária francesa”.621
As obras de Charles Maurras foram amplamente divulgadas em Portugal,
principalmente entre os desiludidos com a implantação da República em 1910. A sedução
causada pelos ideais do maurrasianismo era visível em torno de um movimento restaurador
monárquico que precedeu a instalação do Estado Novo622 português que reuniram intelectuais
e estudantes universitários em torno da proposta de recuperação nacional, inclusive das
colônias portuguesas.623
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Originalmente católicos e monárquicos na sua grande maioria – e na totalidade, por
conversão –, os futuros integralistas bem cedo vieram a contactar com o movimento
da Action Française e o pensamento de Charles Maurras, que viriam, por seu turno,
a ter uma influência marcante e direta no desencadear da constituição do congênere
movimento português. Por caminhos diversos – teóricos e práticos -, confluirão
primeiro em 1914, num movimento doutrinário, em volta de uma revista, para bem
depressa passarem em 1916 a movimento político, com organização própria.624

A relação não era simplesmente de ideias, como foi o caso do integralismo brasileiro
com o lusitano. A proximidade política e de contatos era frequente entre portugueses e
franceses: “Os futuros integralistas cedo contactaram com o ideário da Action Française no
estrangeiro, sobretudo em Paris, onde residiram temporariamente Alberto Monsaraz e Pequito
Rebelo”.625 O movimento francês serviu como “o principal catalisador do agrupamento foi o
conhecimento da doutrina e da ação de forças contrarrevolucionárias, particularmente da
Action Française de Charles Maurras”.626 O contato entre lusitanos e franceses era constante:
“encontra-se também em Paris, a partir de 1911, Alberto de Monsaraz, um jovem aristocrata e
monarquista”627 que, em carta para o Rei D. Manuel II, disse:

As tendências nacionalistas e integralistas que estão preparando o renascimento da
França, deslumbram hoje, numa forte corrente de reação vital, [...] a mocidade
portuguesa, da Pátria e do Exército, aguarda ansiosamente, com Vossa Majestade, a
hora do resgate, segura de que o alto e claro espírito de El-Rei e o seu generoso
patriotismo saberão, dentro em breve, realizar as mais vivas aspirações, revivendo
no presente os dias mortos de um triunfo. 628

Mesma imagem concebida por Rolão Preto que “visitaria regularmente a sede
parisiense do principal movimento da direita radical francesa”. 629 Em entrevista foi indagado:
“E a Action Française – contactou com membros dela?”.630 Respondeu:

- Claro, com Maurras, quando eu estava exilado lá fora. [...] Eu estava em Lovaina e
ia muitas vezes a Paris antes da primeira guerra. Visitava a Action Française, na Rua
de Rome, onde conheci Charles Maurras, Bainville, Pujo, Léon Daudet... Passava
noites com eles. Até escrevia coisas... Maurras era uma pessoa extraordinária, um
lógico, sobretudo como intérprete, pondo os problemas com uma clareza absoluta.
Mas era um homem que também não era humano. [...] Recebia o jornal deles. Aqui
624
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foi proibido, quando o Papa o condenou. Mas continuava a contactar com eles, a
escrever-lhes. Quando havia um problema mais delicado de política monárquica,
escrevia-lhes.631

A Action Française, como elemento de ligação entre os lusitanos, foi relatada por
Hipólito Raposo ao descrever a entrada de Pequito Rebelo no debate em torno da monarquia
integral:

Enquanto nós assim íamos trabalhando em Portugal, concertando planos definidos,
José Pequito Rebelo, sem de nós nada saber, chegava a Paris e [...] conhecia ali o
grande movimento contrarrevolucionário da Action Française. Assombrado com a
revelação que para ele foi esta nova escola política, ali mesmo a estuda com ardor e
profundeza, e decide-se logo regressar a Portugal de onde sairia com o propósito,
bem justificado, de não voltar mais.632

Na década de 1920, ocorreu uma espécie de união entre a extrema-direita portuguesa,
tendo os integralistas o papel de maior importância em termos conspirativos e
propagandísticos,633 dessa forma, verifica-se que:

O que a direita monarquista portuguesa realmente precisava, era de um movimento
unitário fundado sobre um sólido programa ideológico, concretizado por uma ação
política digna deste nome. E até em 1926, essa direita lutará para se unir. A única
organização que conseguirá se destacar da onda ideológica na qual estava
mergulhada a monarquia nacional foi, novamente, o integralismo lusitano. Não
porque ele reuniu todas as tendências do monarquismo (realeza) português, ou
porque ele se aplicou especialmente em difundir as doutrinas políticas de Maurras.
A razão, de fato, é outra. É que os integralistas lusitanos vão constituir o único
movimento reacionário português, dotado de uma teoria e de uma prática
coerentes.634

O pensamento francês foi um elemento de precisão no sentido de criação do
movimento nacionalista e conservador em Portugal. Com a anistia que o grupo monárquico
recebeu do governo republicando, em 1914, ocorreu o retorno dos membros do movimento
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ainda mais fortalecidos em termos políticos, imbuídos de um processo doutrinário
consolidado nos dogmas franceses:

A anistia concedida pelo governo republicano em 1914 irá trazer de volta esses
jovens a Portugal e renovar, em certo sentido, o Integralismo Lusitano. Desta vez,
chefiado por um homem com percurso sinuoso que permaneceu em Portugal:
António Sardinha, republicano e agnóstico em 1910, mas monarquista e católico ao
final de 1912, após um processo de renovação espiritual e política [...] Inicialmente
um movimento literário e cultural, o Integralismo lusitano irá se transformar
rapidamente em movimento político, em uma espécie de propaganda política
monarquista junto à sociedade portuguesa, sobretudo nos últimos anos da Primeira
Guerra mundial.635

Rolão Preto, o mais radical militante do movimento questionava: “Que quer o
nacionalismo integral de Maurras? Que queremos nós, os do Integralismo Lusitano?”.636
Responde analisando a convergência das ideias: “A resposta é clara, não deixa lugar para
subterfúgios: - queremos como Maurras a Monarquia Social. Isto é: nem parlamento político
que é uma burla liberalista; nem parlamento profissional”.637 Com isso conclui que:

Este programa não apresenta grande originalidade no âmbito das formações
conservadoras na Europa. Este antiliberalismo, aparentemente anticapitalista e de
involução para o passado pré-industrial, não está longe do programa da Action
Française. Mas as concepções que estão implícitas nesses novo nacionalismo,
tradicionalista e radical, exprimem um movimento mais lato que nos remete para as
mutações ideológicas que em finais do século XIX presidem ao aparecimento, em
França, de uma nova direita radical.638

A relação entre os portugueses e franceses, ultrapassou o período em questão,
prolongando-se por parte do século XX, a eloquência lusitana em torno do pensamento
maurrasiano. No contexto de término da Segunda Guerra mundial, em 1945, Charles Maurras
e outros doutrinadores do pensamento conservador de cunho radical, sofreram diversas
acusações e condenações do governo francês no âmbito do colaboracionismo às potências do
eixo, notadamente a Alemanha hitlerista. Maurras passou por um processo de julgamento com
repercussão na imprensa conservadora de Portugal que definia o pensamento do francês como
635
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base para a formação política lusitana do século XX. O jornal conservador A voz noticiou na
primeira página:

Na próxima segunda-feira devem ser julgados em França dois franceses de
indiscutível patriotismo e dedicação pela sua Pátria: Carlos Maurras e Maurício
Pujol. [...] Carlos Maurras é um dos mais altos espíritos da Latinidade, é um escritor
admirável e um doutrinário, cujas opiniões durante muitos anos foram tidas como
excelentes e como precioso ensinamento em muitos setores políticos do Mundo
moderno. Como as ideias não se destroem com vitórias militares nem como êxitos
políticos deve ainda haver por esse mundo muita gente que tenha Maurras como um
mestre de pensamento político. E muitíssima que o considere escritor perfeito. 639

A admiração por Maurras era evidente no meio conservador português que o associava
diretamente à organização política monárquica integral. Ainda no contexto da guerra, o
ensaísta português Horácio de Castro Guimarães escreveu um artigo no jornal Correio do
Minho estabelecendo a relação conservadora franco-lusa:

Charles Maurras desperta ainda na minha lembrança todo o ardor da minha
mocidade – os mais belos anos do meu entusiasmos político, o tempo em que, a par
dos ensinamentos de António Sardinha, eu devorava, sôfrego, as páginas
doutrinárias do insigne escritor.640

O movimento português mostrava constantemente a preocupação em falar dos
franceses, tanto no sentido de exaltação quanto na necessidade de justificar a particularidade
do movimento, mas a relação não foi a mesma por parte da Action Française que:
“curiosamente, [...] do Integralismo Lusitano, irá se falar muito pouco, ainda assim, somente
no início dos anos 20”.641 Segundo o próprio Hipólito Raposo:

Ao contrário do que possa parecer, nunca foram amistosas as relações do
Integralismo Lusitano e da Action Française, devendo-lhe até especiais e imerecidas
referências de censura, a propósito da resolução que, por dever nacional, fomos
obrigados a adotar para com o senhor D. Manuel II. Em 1921, a Junta Central dirigiu
à Action Française e às organizações contrarrevolucionárias de outros países
(Bélgica, Itália, etc.) um memorial em que expunha a conveniência de se realizar,
em Paris ou Roma, um congresso reacionário, preparatório duma liga internacional
para defender as pátrias latinas das influencias maçônicas e da escravidão
democrática. Ao Nacionalismo Francês, demasiadamente preocupado consigo
mesmo, não mereceu esse documento outro interesse que não fossem as boas
palavras de Maurras ao nosso amigo que lho entregou.642
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A proposta foi muito mal recebida por Charles Maurras que sempre transpareceu
desconfiança de qualquer internacionalismo.643 Em 1926, as relações entre integralistas
lusitanos e franceses integrais poderiam ter sido abaladas ainda mais, uma vez que:

Por decreto do Santo Ofício de 29 de dezembro de 1926, foram condenados vários
livros de Charles Maurras, bem como o diário L’Action Française, sob a arguição de
erros e atitudes que, por terem sido considerados, para tal efeito, no aspecto da
doutrinação e da disciplina religiosa, descabido seria apreciar aqui na sua expressão
política. [...] A condenação pontifícia foi solenemente comunicada aos católicos
portugueses, em pastoral coletiva do Episcopado, de 6 de abril de 1927. 644

No entanto a fixação doutrinária era recorrente e fazia parte da política e da sociedade
portuguesa: “apesar da consciência dos males engendrados pela Action Française entre os
jovens católicos”,645 a continuidade doutrinária e política foi mantida e ainda transportada
para o Brasil, pois a relação entre a intelectualidade lusitana e a brasileira era de fácil
identificação, mesmo após a condenação do movimento por parte da Igreja Católica, Maurras
foi: “acusado de colocar a política acima da religião”.646
A proibição vinda do Vaticano não foi capaz de impedir a divulgação dos ideais no
Brasil: “Católicos brasileiros, já familiarizados com a Action Française e que buscavam nela
inspiração, mantiveram-se identificados com o Integralismo Lusitano”.647 Uma das grandes
referências, para Plínio Salgado, foi Jackson de Figueiredo e as práticas do Centro Dom Vital
(ver capítulo 1). Nas obras do líder integralista brasileiro:

Dominam os seguintes temas: catolicismo, contrarrevolução, ordem e nacionalismo.
Católico ardoroso, contrarrevolucionário e combatente, defensor intransigente da
ordem e da autoridade e nacionalista radical, Jackson encarna, sobretudo, o espírito
do catolicismo ultramontano. Combate a ameaça do protestantismo, da maçonaria,
dos judeus que controlam o capitalismo internacional. Seu nacionalismo, sem se
tornar tão radical como o nacionalismo integral de Maurras ou como o culto estético
e afetivo da nação de Barrès, apoia-se sobretudo no culto do passado nacional e nas
crenças e valores que constituem uma Nação.648
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Sobre a expansão do movimento conservador francês, verifica-se que: “a influência da
doutrina da Action Française fazia-se sentir mais fortemente nos países latinos”,649 chegando
inclusive a países da América, como México, Argentina e Brasil.650

Os primeiros ecos do maurrasismo são ouvidos a partir da virada do século XIX para
o século XX, como testificam uma série de provas. Assim, um círculo da Action
Française atua no Rio de Janeiro na primeira metade dos anos de 1900, organizando
conferências que dão origem a propagandas ou comentários na imprensa, voltados
principalmente para a pequena comunidade francesa localizada na capital
brasileira.651

No contexto pós-guerra, o maurrassismo se transformou em um discurso privilegiado
nos grupos intelectuais católicos brasileiros,652 refletindo-se também no Centro Dom Vital, no
Rio de Janeiro. O Centro foi criado, em 1922, por iniciativa de Jackson de Figueiredo 653 que
via na reafirmação do catolicismo do Brasil uma necessidade espiritual após as mudanças do
fim do século XIX.654
Na figura de Jackson de Figueiredo há um elemento maior e de destaque para essa
compreensão, principalmente pelas relações existentes com o IL e as teorias da Action
Française. Vê-se uma relação teórica de Salgado com Figueiredo no sentido de defesa do
nacionalismo radical de cunho conservador, que encontrou no IL um elemento de
aprofundamento dos ideais maurrasianos. Em algumas interpretações, não se vê uma simples
relação, mas um seguimento doutrinário e político. Em 1947, o vereador integralista, Jayme
Ferreira da Silva, em um discurso na Câmara do Distrito, no Rio de Janeiro, sobre Jackson de
Figueiredo afirmou: “considerado com razão, como precursor do Integralismo, citando que foi
Jackson, quem trouxe ao conhecimento dos brasileiros obra de António Sardinha”.655 Vê-se
que a relação entre os grupos é compactuada inclusive por membros do movimento brasileiro.
649
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Destaca-se a força do movimento português no sentido de “salientar que ele inspirou
não só alguns grupos brasileiros que iriam desembocar na Ação Integralista Brasileira, como
ainda foi uma das referências da Acción Española (1931), com quem mantiveram estritas
relações”.656A condenação da Action Française não representou obstáculos para o
crescimento do nacionalismo integralista brasileiro. A suspensão do Vaticano não impediu
que

[...] a geração brasileira do renascimento católico não parou de frequentar o
maurrassismo. Isso é ilustrado pelo exemplo de Alceu Amoroso Lima em uma
célebre obra de 1932 ‘o nacionalismo integral que Maurras sistematizou e que
Mussolini colocou em prática’. Em terras lusas, o nacionalismo tomou todavia um
rumo radicalmente diferente com a criação da Ação Integralista Brasileira, em
outubro de 1932, considerada pela historiografia como o verdadeiro e único
fascismo latino-americano. A Ação Integralista Brasileira de fato permitiu federar
muitos pólos do nacionalismo brasileiro em torno da figura carismática de Plínio
Salgado. [...] Por outro lado, Salgado e alguns outros produziram milhares de
páginas a fim de lançar as bases de uma doutrina nacionalista especificamente
brasileira, que não se resumiriam à importação de modelos de pensamento europeus
ou, ao menos, que os emancipasse em nome do projeto político que o partido
defendia. Isso explica porque Maurras e a Action Française foram abundantemente
citados no corpus, mas não representam de forma alguma as matrizes do
integralismo como por vezes apresentado. Certamente, a Ação Integralista Brasileira
identifica claramente os inimigos da nação brasileira, denunciando o liberalismo, o
socialismo, o capitalismo internacional e as sociedades secretas ligadas aos judeus e
à maçonaria, em outras palavras uma variante dos quatro Estados confederados.
Certamente, que a crítica do sufrágio universal e do sistema democrático formulados
por Salgado foram baseadas no maurrassismo. 657

Em torno da relação do maurrasianismo na América Latina, observa-se um
questionamento ao analisar o pensamento do líder integralista brasileiro: “Todavia, é de se
estranhar a total ausência de referência à Action Française em obras fundamentais como O
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que é integralismo de Salgado”.658 A busca da originalidade659 jamais permitiria que ele se
rendesse perante uma força doutrinária, ainda mais, europeia: “A constatação de um
desequilíbrio entre o país legal e o país real, como diria Charles Maurras, incita o autor, ainda
de uma maneira fragmentária, à critica da utopia democrática”.660 A questão da
impossibilidade da aplicação democrática é apenas um exemplo das várias perspectivas que
há na Action Française e que teve no IL fundamentação e função de transportadora para a
América Latina pela AIB.
Verifica-se que “Maurras; no entanto, sendo, como para muitos outros integralistas
portugueses, o ponto de partida da sua formação política e intelectual; seria ultrapassado nos
anos 20 por outras influências mais duradouras”.661 Ou seja, a força fascista era evidente e
demonstrava uma relação muito mais viável e rentável para o sucesso da AIB, assim como
parte do IL que entrou na aventura fascista através do N/S. Ainda em 1922, Rolão Preto, o
maior entusiasta português, dizia: “as notícias que nos vêm da Itália como as que nos chegam
de França são as mais consoladoras e cheias de promessas”.662
Caminhos de semelhança e proximidade demonstram em todos os níveis a relação
intensa de um grupo com o outro. O maurrasianismo foi a raiz do pensamento pliniano, assim
como de vários outros elementos conservadores de cunho radical. No entanto, dentro dessa
perspectiva teórica, Plínio Salgado enxergava uma melhor fundamentação prática no
movimento fascista italiano.
Em torno do leque de influências do líder integralista, optou-se por analisar as relações
com o fascismo italiano para posteriormente verificar as relações teóricas com o IL na ótica
maurrasiana. Entende-se que a sedução de Plínio Salgado pelo fascismo de Mussolini
ultrapassou as relações com o movimento português, mas como a origem, tanto de um quanto
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do outro, é oriunda dos elementos fascistas da Action Française,663 não é possível dividir o
processo analítico, uma vez que o desenvolvimento doutrinário de Salgado está em vários
pontos de relações externas. Mas, como o contato entre os integralismos foram no do campo
das ideias, optou-se por verificar inicialmente o campo prático que foi o movimento italiano,
para posteriormente confrontar os movimentos luso e brasileiro em uma perspectiva
comparada com o percurso político e doutrinário de Plínio Salgado.

3.3. ENCONTRO COM O FASCISMO

Para estabelecer o processo comparativo e político, volta-se ao término do capítulo
anterior, quando Plínio Salgado, antes da realização das eleições de 1930, desligou-se da
candidatura de Júlio Prestes e iniciou uma viagem pela Europa patrocinada pelo amigo e
financiador do integralismo, Alfredo Egídio de Souza Aranha. Atribuía seu afastamento da
candidatura a uma alteração dos preceitos políticos de Júlio Prestes. Afastado, promoveu a
viagem à Europa.664
Alfredo Egídio teve uma presença significativa no processo pessoal e intelectual de
Plínio Salgado, uma vez que foi através dele que o autor desenvolveu e transmitiu para a
intelectualidade paulista seus pensamentos conservadores através do jornal A Razão. Os
artigos veiculados no jornal foram publicados em formato de coletânea em livros: “Foi em
1931 que apareceu A Razão, jornal nacionalista fundado pelo meu amigo Alfredo Egidio de
Souza Aranha, que me convidou para redigi-lo [...]. Escrevi trezentos artigos doutrinários, até
ao dia em que o jornal foi destruído e incendiado”.665
Antes da ida à Europa, que foi um momento de relevância para o surgimento oficial do
integralismo, Plínio Salgado se apresentava em um ambiente de liderança e força intelectual,
principalmente com a repercussão alcançada pela aparição na Semana de Arte Moderna, ou
seja, o objetivo do autor em ser conhecido e ter a sua imagem vinculada no meio
intelectualizado de São Paulo surtiu efeito e constantemente o autor era convidado para
eventos das mais variadas naturezas.
Em 1926, no texto intitulado Pelo destino do Brasil, estabeleceu uma análise sobre o
Brasil e deixou explícito o propósito de vincular ao país a imagem de Deus, ou seja, ocorre
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nada mais do que a pregação de Leão XIII em praticar a palavra doutrinária e colocou em
Deus a voz do Brasil: “Tu, Destino dos Povos, dá ao Brasil o seu instante de afirmação,
proporciona-lhe a hora da sua palavra ao Mundo”.666 O autor depositou em Deus a
responsabilidade de inserir o Brasil em um cenário de grandeza mundial, assim como
afirmado na doutrina social da igreja, Deus o criador da verdade, a fonte reveladora. Plínio,
por sua vez, propunha ser o revelador dos rumos a serem seguidos no Brasil na concepção do
cristianismo:

Que missão estará reservada a esta grande Pátria? Que contribuição trará ela à
Humanidade do Futuro? Tudo nos indica que se desafogarão em nós, e aqui
desaparecerão, todos os ódios de raças ou de religiões de classes ou de
nacionalidades, e um tipo de humanidade melhor poderá surgir na Terra Jovem. 667

Defendia a criação de uma nova humanidade, desvinculada do materialismo e
liberalismo, tendo no espiritualismo, sua propagação. Logo, em 1931, alertando sobre a
estagnação da humanidade e, em específico, do Brasil, afirmou:

O Brasil está parado. Parece que dorme. Parece mesmo que não respira. Permita
Deus que não esteja morto. Porque os povos vivem nas agitações das ideias. [...]
Refiro-me a esse Brasil imenso, gigante dos poemas dos nossos poetas. [...] É esse
Brasil que está dormindo. Uma Pátria vive na manifestação do pensamento. [...] Um
povo que não luta é um povo que perdeu o sentido da vida. 668

Pode-se então observar que, para “despertar” o Brasil, era preciso organizar um
movimento capaz de aglutinar as ideias vindas do Vaticano com a Doutrina Social da Igreja,
da França com a Action Française – que é o “movimento-mãe”669 do IL – e com a praticidade
vista na Itália de Mussolini. Com essa matriz externa, que tanto dizia combater, desenvolveu a
AIB, com base em um discurso espiritualista e doutrinário, tendo na sua imagem o
doutrinador dos povos. Em artigo publicado originalmente no jornal A Offensiva, o autor
analisa:

Como se pode obter a ordem espiritual? Pela doutrinação, pela propaganda, pela
educação constante, paciente, das massas populares. [...] Onde estão os
doutrinadores, propagandistas, os educadores das massas? E podemos responder
com segurança: estão no integralismo. O governo mantém cursos populares de
doutrina, em que se ensine o amor à Pátria, o respeito à família, o culto de Deus, em
que se combatam os vícios, o comodismo, o oportunismo, o indiferentismo de uma
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sociedade que apodrece a olhos vistos? Não. Pois bem: o integralismo mantém esses
cursos em cada um de seus núcleos, arrancando a massa popular dos erros com que a
envenenam aqueles que recebem dinheiro do capitalismo internacional para preparar
o operário brasileiro à escravidão do soviete. Quer dizer que hoje, no Brasil, a única
força coordenadora das consciências no sentido da ordem espiritual e moral é o
integralismo. Desafiamos quem nos aponte outra organização semelhante, que
abranja toda a extensão territorial da Pátria e congregue maior numero de brasileiros,
pois somos hoje 400.000.670

Plínio Salgado propunha a aplicabilidade de uma doutrinação religiosa na ótica
nacionalista e a praticidade era vista com certa frequência no movimento integralista, como o
relato acima indica. O nacionalismo era o ponto central do discurso pliniano e, por isso, a
crítica ao cosmopolitismo se tornou um dos principais pilares de sustentação do seu
pensamento, assim como de vários outros movimentos idealizados na visão fascista da Acion
Française: “É necessário que o brasileiro se expanda de forma que não se anule sob as
influências cosmopolitas, as forças íntimas que estão no recesso do seu espírito e são a
garantia da sua própria personalidade”,671 afirmou o líder integralista.
Tinha a preocupação de mostrar ser inovador intelectual. A intenção de mostrar-se
vanguardista era muito clara, uma vez que a proposta do autor para o Brasil era vista e
identificada como algo novo em uma nova fórmula defendida por ele como ideal. Já em 1926,
seis anos antes da fundação da AIB, seus propósitos estavam traçados e organizados: “é,
sobretudo, diante de uma Nação plena de elementos de afirmação, mas abandonada pelas
classes cultas, que a Nova Geração Brasileira tem de trabalhar, reunindo todas as forças da
Nacionalidade que nela residem, para completar a obra dos nossos maiores”.672
Idealizou a necessidade de uma organização política com o objetivo de promover o
surgimento de uma “nova nação”, sendo esse espelho de doutrinas reacionárias cristãs
oriundas no século XIX. O autor estabeleceu que era preciso audácia para vencer a batalha e
ainda direcionava a Deus a sabedoria que essa Nova Geração deveria possuir: “É que tu, ó
Destino dos Povos, estás mais do que nunca presente na angústia da Nova Geração
Brasileira”.673
Ainda antes da saída do Brasil, no ano de 1927, o autor publicou um artigo intitulado
O Brasil e o romantismo e nele levantou características que completam essa ideia da “Nova
Geração” e o ambiente político sobre o qual mostra entendimento:
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Ainda é cedo para se traçarem todas as consequências que advirão da Nova
Sociedade, harmonizada por um princípio de gravitação que terá por centro o Estado
e por trajetória o chamado materialismo histórico. O Homem vai conhecer novas
angústias, durante muito tempo, o choque permanente da sua unidade, tangida por
impulsos imprescritíveis, e da unidade social em que estará integrado. 674

É visível no seu discurso uma unidade social pautada nos valores cristãos em uma
concepção de força e nacionalismo exacerbado. O autor no texto sequente, de 1928, chamado
Valores em contraste, expressou a praticidade do que foi estabelecido por Leão XIII, em
1891:

A Velha Rússia fundamenta seus princípios de direito e de moral, de economia e de
estética no chamado materialismo histórico; e os seus opositores do ocidente, de que
Norte América e expressão exata, variando nos processos, não fogem das
consequências fatais daquele senso identificador do nosso tempo. 675

Deixou explícito quais eram os elementos de oposição da sua doutrinação, o
liberalismo e o comunismo, não por coincidência, os mesmos que o pontífice delimitou no
fim do século XIX. O líder integralista ainda afirmou: “este poeta sereno não quer nada, senão
um pouco de espiritualidade e misticismo...”.676 A espiritualidade foi um dos pilares da sua
doutrinação política que teve no discurso nacionalista sua base de sustentação.
O processo político está delimitado em um componente que enxerga nos valores
cristãos formas e armas para combater os dois malefícios que a Doutrina Social da Igreja
apontou: o liberalismo e o comunismo. Com essa intenção e com a ambição de ser um
intelectual e político, teve, em 1930, um momento chave do processo de entendimento do
propósito para o Brasil: “Parte para a viagem longamente acariciada. Percorre quase toda a
Europa e médio oriente: Egito, Palestina Turquia, Grécia, Itália, Bélgica, Holanda, Suíça,
Dinamarca, Espanha, Portugal e Inglaterra”,677 era a ida à Europa, ao encontro da inspiração
fascista.
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3.3.1 Fascismo como forma de sedução: prática corporativista nacionalista

A viagem resultou em dois fatores e consequências preponderantes: a política e a
religião, que eram apenas uma no foco concebido por Plínio Salgado. Como relato da viagem,
escreveu, em 1931, o livro: Oriente: impressões de viagens, em que analisou aspectos
oriundos das percepções adquiridas. No capítulo O sultão e o serralheiro, analisou a
sociedade oriental e mostrou não ter qualquer tipo de complacência ou possibilidade de
aceitar uma cultura oposta à ocidental cristã, uma vez que realizou críticas àquela sociedade,
principalmente em relação à mulher. Seu discurso sobre o feminino não é o foco da
investigação,678 mas vale ressaltar que a imagem masculinizada, patriarcal e de força do
homem é um elemento chave no seu pensamento, principalmente ao retratar aquela que não
era brasileira:

Os velhos teólogos de Meca esclareceram todas as controvérsias dos dogmas e todos
os mistérios da alma; porém, não puderam decifrar a esfinge que mora num sorriso
de mulher. O homem não sabe dissimular a dor e o prazer, mas sua companheira é
capaz de mascarar todas as situações de seu espírito. Confiar numa mulher, segundo
a doutrina muçulmana, é confiar na traição; confiar em 2.000 mulheres é confiar em
2.000 traições. O Sultão sabia disso e sofreia 2.000 vezes mais do que os seus
pequeninos vassalos, sem haveres para se exporem a mais de um perigo... 679

Ressalta-se que, ao falar da mulher, a brasileira e cristã-ocidental, alterou o discurso,
colocando-a no patamar de força e necessidade de consciência, uma vez que via nas mulheres
um elemento capaz de influência em prol do integralismo, principalmente dentro do lema que
acompanhava o movimento: Deus, Pátria e Família. Em 1936, foi lançado pela AIB o
Regulamento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e da Juventude e nele é
expresso no artigo 19º que:

As instruções e diretivas sobre detalhes de funcionamento de cada divisão serão
elaboradas logo após a aprovação do presente regulamento. Visa o presente
regulamento criar uma ‘consciência feminina’ no Brasil, de acordo com os
princípios da doutrina integralista, e uma ‘atividade feminina’ ordenada, em todos os
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campos de ação que lhe são próprios, despertando e habilitando assim a Mulher
Brasileira para o cumprimento de sua missão na Família e na Pátria.680

No mesmo contexto, em 1937, o autor, ao lançar o livro Nosso Brasil, obra destinada à
catequização em torno da História do Brasil, ao analisar as bandeiras paulistas afirmou que:

Derrotados, desmantelados, desorientados, os Bandeirantes se embrenharam no
mato. Algum tempo depois, regressavam a São Paulo, esfarrapados, estropiados,
com o moral abatido pela derrota que sofreram, naquele local que ficou denominado
para sempre ‘capão da traição’. Ao chegarem, vencidos, a São Paulo de Piratininga,
uma surpresa os esperava. Suas mulheres trancaram as portas de suas casas e
gritavam de dentro: ‘Não batam, porque as mulheres paulistas não abrem as portas
das casas aos maridos enquanto eles não tirarem uma desforra dos vis inimigos!’
Vendo-se nesta situação, os Bandeirantes prepararam-se com armas e deixaram
novamente a sua cidade. Algum tempo depois, derrotaram os Emboabas. Então,
correram contentes a São Paulo, onde encontraram abertas as portas dos lares, sendo
recebidos com festas pelas suas esposas. Esse exemplo de valor feminino ficou, para
sempre, na História do Brasil, ensinando às mulheres brasileiras que elas devem ser
supremas inspiradoras do heroísmo de seus maridos, de seus filhos, pais e irmãos. 681

Nota-se que estabeleceu diversas formas de levar a sociedade brasileira para o seu lado
no intuito de criar um movimento totalmente nacionalista nos preceitos do radicalismo
conservador. O projeto de doutrinação política intelectualizada fazia parte do plano central de
idealização do movimento.
Na viagem à Europa e ao Oriente Médio, o autor estabeleceu elementos de
compreensão que fizeram parte do pensamento autoritário que pretendia instalar no Brasil,
com o seu retorno. As reflexões sobre a necessidade de hierarquia eram constantes no seu
pensamento: “Os regimes hierárquicos são a história permanente da inveja do subalterno e do
abuso da autoridade do superior, desde que não haja uma compreensão mútua e uma
identidade de ideal entre o que manda e o que obedece”.682 Tais elementos de necessidade de
uma hierarquia e autoridade foram pautados e visualizados com precisão na mesma viagem de
visita à Itália.
Ressaltava ter sido essa viagem o marco transformador do seu pensamento no sentido
de criar uma concepção realmente prática do discurso nacionalista e reacionário no Brasil.
Relembrando, em 1935, disse:
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Em 1930, segui para a Europa. O período que vai de 1927 a 1930 revelou-me a
impossibilidade de fazer algo novo dentro dos velhos quadros partidários e sociais
do país. Os que se interessam, como boa ou má intenção, pela minha vida, deverão
estudá-la na minha obra jornalística e parlamentar daquele tempo. Estava eu em 30,
convencido da urgência de uma revolução do pensamento nacional, da consciência
das massas brasileiras. Meus amigos, que me levaram a estação (e entre eles Menotti
del Picchia e Mario Graciotti) perguntavam-me em que estado de espírito eu partia.
Voltarei para fazer a nossa revolução, respondia-lhes. Depois de percorrer 14
países, como preceptor de um moço de uma família paulista, que me abriu um
crédito suficiente para as vultuosas despesas, terminei em Paris O Esperado e
esbocei o manifesto que pretendia lançar as novas gerações brasileiras. Vira a
renovação política da Turquia, o fascismo na Itália, lera uma vasta literatura
comunista que circulava em Paris, estudara a social democracia alemã, examinara a
pequenina Bélgica, meditara no Egito, sobre o imperialismo inglês, observara a
anarquia dos espíritos na Espanha e a nova ordem em Portugal, e tudo me mostrava
a morte de uma civilização, o advento de uma nova etapa humana. E o meu Brasil
surgia na minha saudade. Noites inteiras, em Marselha, com Ribeiro Couto,
conversei sobre a nossa revolução. Em Roma, o jornalista Antonio Cuoco fora o
meu confidente. Na Bélgica, diante das fachadas arquitetônicas das corporações
medievais, eu falava a Renato Aranha do movimento que era necessário desencadear
no Brasil. Escrevi a numerosos amigos e, quando regressei, vim cheio de
esperanças.683

Com “esperanças” e elogios apaixonados pelo fascismo, voltou ao Brasil. “A doutrina
fascista estabelece o Estado, como o espelho perfeito do homem, como a própria ampliação
do indivíduo”,684 disse. A pretensão da investigação não é entrar na discussão que é realizada
há décadas, se o integralismo é ou não é fascista, mas sim analisar as matrizes do discurso de
Plínio Salgado que é visivelmente compactuante com a doutrina fascista, vigente no século
XIX, na França. A associação religiosa e política com a imagem de uma concepção
nacionalista para o Brasil foi o elemento central para a formação do integralismo sob a égide
da gênese vinda da Action Française e que tem no Fascismo italiano o principal exemplo
prático.
A cultura política685 pode ser aplicada em diversos estudos e concepções políticas,
dessa forma, enxerga-se o integralismo em torno da ótica fascista como uma prática voltada
para a relação cultural e política. No entanto, para compreender o pensamento e objetivo
político de Plínio Salgado, vê-se a necessidade de recorrer a Etienne La Boétie, através de O
Discurso da servidão voluntária ou o contra um.686 O filósofo francês do século XVI
questionou as causas que levavam os povos a se submeterem à vontade de um tirano. O poder
único e a servidão voluntária passaram a ser o caminho de reflexão e que pode ser enxergada,
com propriedade, na análise acerca do encontro de Plínio Salgado com Benito Mussolini. Por
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analisar o contexto europeu do século XVI, Etienne La Boétie caracterizou a organização
política em torno da monarquia absolutista, forma de governo que servia de questionamento
do poder. O filósofo afirmou que o poder não era alcançado somente pela força e que a
sociedade ficava encantada e enfeitiçada pelo poder do rei (pelo nome de um).687 La Boétie
afirmou:

Se os habitantes de um país encontraram algum grande personagem que lhes tenha
dado provas de grande previdência para protegê-los, grande audácia para defendêlos, grande cuidado para governá-los, se doravante cativam-se em obedecê-los e se
fiam tanto nisso a ponto de lhe dar algumas vantagens, não sei se seria sábio tirá-lo
de onde fazia o bem para colocá-lo num lugar onde poderá malfazer; mas certamente
não poderia deixar de haver bondade em não temer o mal de quem só se recebeu o
bem.688

Um paralelo é traçado na concepção levantada no século XVI com a organização
corporativista de caráter fascista praticada na Itália e idealizada por Plínio Salgado para o
Brasil. La Boétie lamenta: “que vício infeliz ver um número infinito de pessoas não obedecer,
mas servir; não serem governadas, mas tiranizadas”.689 A sociedade do período entreguerras
passava a enxergar, no discurso salvacionista de cunho conservador, a solução para os tempos
de crise, no entanto era a formação da servidão voluntária em torno do líder incondicional
fascista. Em consonância com este pensamento, vê-se que há um interesse em identificar a
cultura política na possibilidade de: “compreender a coesão de grupos organizados à volta de
uma cultura”690, ou seja, identificar o integralismo e o pensamento político de Plínio Salgado
contribui para o entendimento da organização do grupo político.
Apesar de extremamente católico, mostrou idealizações em torno da prática fascista.
Tais questões são importantes para compreender que o caminho católico em direção ou
oposição ao regime fascista não possui uma linearidade, uma vez que nesse sentido,
diferenciou-se do católico e líder máximo de Portugal durante o Estado Novo, António
Oliveira Salazar (ver capítulo 8). Renzo de Felice, ao analisar a interpretação católica do
fascismo, afirma:

Os católicos, como se sabe, adotaram, ao sabor das circunstâncias, das tendências
em torno das quais se articulava o mundo católico e dos seus interesses contingentes,
posições, para não dizer impossível, pretender encontrar nos católicos uma
interpretação única do fenômeno fascista. As próprias posições oficiais da Santa Sé
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são, neste sentido, de pouca ajuda. Apesar disse, em nosso entender, é contudo
possível falar de uma interpretação católica do fascismo, isto é, de uma
interpretação que se coloca perante o problema dos fascismo em termos estritamente
católicos.691

Não realizou simplesmente uma interpretação do fascismo, mas sim uma aproximação
no sentido político como fonte inspiratória para a praticidade do movimento integralista
brasileiro. A sua prática fascista passou a ser oficializada no dia 14 de junho de 1930, em um
sábado, às 18h, quando conseguiu uma audiência com o líder italiano, Benito Mussolini. Esse
encontro, durante anos, foi colocado como a prova viva e cabal da relação de Salgado com o
líder italiano. Após recentes pesquisas,692 viu-se que o encontro nada mais foi do que uma
breve reunião de 15 minutos,693 ou seja, foi algo formal sem qualquer tipo de mistérios.
Todavia, o importante é que, a partir desse momento, mostrou-se encantado com a prática de
elementos anticomunistas e antiliberais, como Leão XIII pregou e de forma radical, com um
cunho conservador, como Charles Maurras idealizou. Com base em uma organização
espiritual de cunho conservador e nacionalista, estava sendo consolidada a doutrinação que
ele estava montando no Brasil: a AIB.
Em 1932, escreveu um artigo para a Revista Hierarchia. Esse artigo foi republicado no
mesmo ano como folheto pela Sociedade Editora Latina, emanação do consulado italiano de
São Paulo, dirigida pelo professor Ferruccio Rubbiani, que era uma dos assessores culturais
italianos no consulado. Tal documento curiosamente não integra a lista oficial das referências
bibliográficas do autor, tampouco foi inserida nas Obras Completas, lançada na década de
1950. O motivo é claro. Plínio Salgado desenvolveu, neste material, elogios abertos e
explícitos ao regime fascista e esta imagem era a que desejava excluir, após a Segunda
Grande Guerra Mundial. Também elogios inseridos em artigo publicado no jornal O Paiz,
após aproximadamente 1 mês da reunião com o líder fascista italiano, não integram nenhuma
publicação editorial do autor. No periódico carioca, teceu elogios ao fascismo italiano, e
relatou abertamente a necessidade de um movimento semelhante no Brasil, desejo
intensificado após o encontro:

Mussolini me receberia, às 18 horas. A mim e aos meus companheiros de excursão
pela Itália. [...] Tudo correu para nós tão fácil e tão rápido, que fomos levados a
concluir: Mussolini gosta dos intelectuais e gosta do Brasil. [...] Todo esse
691
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espetáculo da Nova Itália era a criação milagrosa de um homem, que eletriza as
multidões, porque é portador de uma ideia, que arrasta, atrás de si o tropel que
retumba, de uma nacionalidade que marcha, irrevogavelmente, porque leva nas suas
mãos o facho acesso da inteligência. Esse o homem com quem íamos palestrar. [...]
Ao avistar-nos, caminha ao nosso encontro. Nós avançamos para ele, de olhos fixos.
E, nesse, instante, como a claridade de uma luz, com uma expressão de bondade
infinita, acolhedora e carinhosa, ouvimos uma voz límpida, que desarma todas as
minhas frases protocolares, que nos põe à vontade, felizes e tranquilos: - Sede bemvindos amigos brasileiros! Era a voz de Mussolini. Boa e simples. É a figura do
Duce, modesta e afetuosa. É o maior vulto da Europa contemporânea, e que forma,
com Lenine e Gandhi, o grande tríptico da Humanidade de hoje, é ele que se faz
pequeno na intimidade, ou talvez maior, porque toda grandeza é simples... [...]
Mussolini é um emotivo. Observei-o a certos trechos da nossa palestra. Sinal do
gênio.694

Vê-se a admiração que Plínio Salgado nutria por Mussolini. No artigo, o líder
integralista brasileiro deixou explícito o seu desejo no Brasil: criar um movimento fascista,
assim como o italiano: “Nós éramos o Brasil-Novo que ia falar à Itália ressuscitada no
esplendor de uma juventude de primavera. A doutrina corrente entre os moços da nossa Pátria
coincidia, nas suas linhas gerais, com os largos lineamentos da ideia fascista”.695
No artigo posterior da Revista Hierarchia, o autor elevou a Itália a um patamar de
superioridade: “A Itália que eu vi merece todo o amor do Homem deste século de
ameaças”.696 O engrandecimento era constante:

A Itália é hoje, mais do que nunca uma Pátria viva e forte, porque dentro dela o
indivíduo é livre e feliz nos limites possíveis à contingência da liberdade e da
felicidade na terra. O homem italiano sente-se na plenitude da sua integridade. É o
homem completo, porque não é considerado pela Nação apenas a entidade votante,
como nos regimes democráticos, nem apenas a peça do maquinismo social, como no
regime comunista.697

Mussolini era colocado por ele em uma posição de privilégio por ter alcançado a
prática fascista e que relata a “reunião” – de 15 minutos – como tendo sido um momento
único em sua vida, por ter tido contato com uma sabedoria profunda:

Numa tarde de junho, depois de ter visto toda a Itália Nova, depois de a ter julgado
com todo o rigor, eu me vi, no Palácio de Venezia, frente a frente com o gênio
criador da política do Futuro. Era um homem de estatura regular, de olhos azuis, de
gestos seguros e de voz firme. E esse gesto e essa voz pareciam exprimir uma
concepção de vida. Por eram quentes e queriam ser impetuosos, como afirmações
violentas de personalidade individual; porém, eram ao mesmo tempo, brando e
refletidos, e se condicionavam numa perfeita expressão de ponderada disciplina. Por
vezes, no correr da palestra, aqueles olhos se iluminavam, como se perpassasse por
694
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ele a chama de um ideal superior; e, em seguida, como se cerravam levemente, dirse-ia que a retomar um ritmo que constitui toda a sabedoria de uma raça. Esse
homem, de expressão vigorosa, tinha uma máscara inconfundível, onde velhos
sofrimentos e velhas lutas pareciam ter marcado a passagem de uma vida agitada e
forte. Era o homem que viera do seio das multidões com a luz do gênio latino,
médium supremo da nacionalidade, profeta das Nações e contemporâneo do Futuro.
Era Mussolini. [...] Esse homem criará a Nova Itália, Mas não ficará ali. Cidadão da
Humanidade oferecerá aos Povos angustiados o conteúdo ideológico do Estado que
deverá constituir a essência dos princípios políticos dos países que preferirem uma
Humanidade humana a uma Humanidade mecânica. 698

A necessidade de criar algo sólido no Brasil despertou o seu olhar para a Itália.
Entendível o engrandecimento do autor pelo regime fascista italiano; mas, ao mesmo tempo
em que o enxergava o fascismo como uma referência a ser seguida, mostrava a necessidade de
um movimento baseado na originalidade, o que representava a sua ambiguidade:

Lembro-me bem das palavras da minha despedida. Mussolini lera no meu olhar o
meu grande amor pelo Brasil. Augurou-me os mais completos trunfos a mocidade
do meu país. E concitando-me a não esmorecer no entusiasmo e na fé pelo futuro do
Brasil, pediu-me que fizesse justiça a sua Itália. [...] Foi assim que eu compreendi,
foi assim que eu vi a Itália.699

Com essa visão, o autor iniciou a praticidade do pensamento nacionalista e, em torno
de tais pensamentos, buscava o nascimento de uma nova cultura política necessária, uma vez
que o surgimento de novas concepções correspondem: “às respostas dadas a uma sociedade
face aos grandes problemas e às grandes crises da sua história, respostas com fundamento
bastante para que se inscrevam na duração e atravessem as gerações”.700
Sempre teve uma relação social de grande força no meio intelectual, como já
demonstrado, e um dos nomes que constantemente figurava ao seu lado era o do escritor
Ribeiro Couto, autor de várias obras literárias e com atuação em vários jornais, inclusive o
Correio Paulistano, o mesmo para o qual Salgado escrevia nos anos 1920. O arquivo do
poeta, que foi detentor da cadeira 26 na Academia Brasileira de Letras, está atualmente
depositado na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, no setor Arquivos Pessoais
de Escritores Brasileiros. Nesse Arquivo, foram localizadas diversas correspondências
trocadas entre o líder integralista e Couto. Algumas das correspondências são de grande
importância para a compreensão deste momento com o objetivo de concluir e delimitar uma
posição sobre a relação do Plínio Salgado com o fascismo italiano.
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Como foi dito, em 14 de junho, o autor teve um rápido encontro com Mussolini, mas o
engrandecimento do encontro gerou páginas e mais páginas a companheiros políticos e
literários, como Ribeiro Couto. Mostrava-se fascinado com a política italiana, antes mesmo do
encontro com o líder fascista. Encantado, em 5 de junho de 1930, escreveu para Couto:

Esta grande Itália acorda todos os dias com o entusiasmo nas ruas. Este povo sabe
cantar e sabe crer. A praça pública é a ara da comunhão nacional. Precisamos fazer
do Brasil um povo assim. Que saiba cantar. Que saiba colocar acima dos interesses
de classes, os interesses da Pátria.701

A sedução em torno do regime fascista e a crítica à democracia 702 que era associada ao
liberalismo e o anticomunismo foram elementos que o moveram nessa euforia em torno da
política italiana. O sucesso conquistado na década de 1920, ao se inserir no movimento
cultural, e o princípio de um discurso pautado nos dogmas cristãos o colocavam em uma
posição de liderança de um grupo social que tinha sede pelo poder.703 Apresentou-se a Ribeiro
Couto como um homem moderno:

Em dois discursos que fiz na Câmara; em artigos que publiquei no Correio; em
conferências e comícios da última campanha eleitoral [...] tenho insistido em
demonstrar, em proclamar a falência da democracia. [...] Precisamos de uma
revolução iluminada por um claro pensamento diretor da Nação, um movimento que
vá às raízes da Nacionalidade.704

O discurso autoritário, antiliberal, antidemocrático, anticomunista, baseado em uma
estrutura nacionalista, na concepção cristã conservadora e radical, estava enraizado nele
naquele momento em que enxergou na Itália modelos e expressões de reflexo para o
desenvolvimento de uma nova concepção de Brasil. Ele próprio disse diversas vezes, o Brasil
é um país criança que necessita de apoio para crescer, sendo tal apoio oriundo dos dogmas
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cristãos. Em 27 de dezembro de 1934, no jornal A Offensiva, divulgou uma oração de Natal,
intitulada: Oração de Natal da Patria-Creança:

Atende esta Pátria-Criança, ó Jesus! O Brasil vai por os seus sapatinhos debaixo do
grande céu. Papá Noel, que é mau, que é venal, que é torpe, irá à casa dos ricos.
Talvez deposite um presente nos sapatos das nações que tiveram mais ouro, maiores
esquadras, maior número de canhões. Tu, porém, Jesus, és bom, porque és criança
como o Brasil. Tu, que gostaste sempre dos pequeninos, ama esta Pátria-Criança! E,
quando o sono cair sobre as imensas florestas continentais, e o resono das pororocas
amazónicas, o ronco do Paulo afonso e a respiração potente das Sete quedas
crescerem sozinhos no misterioso espaço resplandecente, ó Cristo, caminha nas
águas do Atlântico, ‘mare-nostrum’, como outrora caminharam as caravelas com a
tua cruz, e vem depositar o presente que o Brasil espera. Traze o mistério do Infinito
o gladio da tua estrela. E que ele se transforme, empunhado pela Mocidade, na
inspiração da Justiça; no sentimento profundo da pátria e da Humanidade; na
fortaleza das almas, na esperança de um povo; na bondade, na inocência, na candura
das raças fortes e idealistas; e que tudo isso, que é luz do teu astro, que é aço do teu
gladio, se concretize na expressão luminosa do Estado, na supervisão do estadista e
na autoridade do Governo, que tenha, ao mesmo tempo, a palpitação das dores
humanas e a coragem das decisões. Desce, desce ao Brasil. Apaga a rubra estrela
que vem da Ásia. E que o Mundo Novo possa ter também o seu Natal. 705

A expressão espiritual estava abertamente focada no discurso do líder integralista. O
momento que passou na Itália foi de direcionamento no caminho católico da doutrina social
da igreja aliado ao fascismo italiano na gênese da Action Française, a mesma do IL. Em longa
carta, datada de 9 de julho de 1930, menos de 1 mês após o encontro com Mussolini,
compara-se com Simon Bolivar e analisa a necessidade de criar uma Itália no Brasil:

A Itália está me prendendo [...] Complexo de impressões [...] A vida social romana,
e os subterrâneos com vinhos e discussões literárias. [...] Compreendo agora como
Bolívar leu o seu vaticínio diante das colinas de Roma. Longe de mim comparar-me
ao grande libertador do Novo Mundo, eu que não passo de um sonhador que tem
realizado tão pouco e tem deveres tão grandes para com o seu país, sem que os
tivesse ainda cumprido. Mas acho muita semelhança entre a vida íntima daquele
batalhador e a minha. Enviuvando depois de um ano de casado, teve a vida inquieta
que um dia o levou a viajar pela Europa. [...] Não estendi o braço para nenhuma
montanha, nem fiz um juramento; não vou esporear um cavalo, de espada em punho,
nem me passa pela cabeça a ideia de ser um condutor de homens, nem sonho um
grande sonho, que a idade dessas cousas já passou, e vivemos uma época bem
diferente: - mas lhe digo, estou apaixonado pela nossa Pátria e vou promover um
movimento sério, tornando ao Brasil.706

Não foi em 1930 que conheceu o fascismo. Desde 1922, informações e reflexões
acerca do processo político que estava sendo montado na Itália tinha a atenção da
intelectualidade brasileira, principalmente daqueles que foram envolvidos em movimentos
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como o verdeamarelismo e o posterior Anta, temática abordada no encontro com Mussolini,
principalmente no sentido de compreender o aspecto doutrinário do movimento. Ainda no
jornal O Paiz, relatou:

Mussolini me ouve com simpatia e atenção. Lamenta que, no exterior, ele ainda
apareça com o aspecto da violência e até da tirania. Eu dissera a verdade: o povo
italiano compreendeu o seu instante histórico. Realmente, quando falei da força do
pensamento novo, que empolgara a Nação, eu constatara uma realidade. [...]
Expliquei a Mussolini como se está formando, a este respeito, uma consciência no
Brasil. Desde o começo deste século, em contraposição a preconceitos literários e,
jurídicos, a gradual: formação de uma consciência realista que deriva de Alberto
Torres e Euclides da Cunha e vem até a geração atual. Nosso programa é o do
imperativo das circunstâncias. Mussolini vira-se vivamente para mim, e estendendo
o indicador, num gesto firme, exclama: - Sim; esse é o programa. Conto-lhe, então, a
nossa campanha, desde 1922. Embora muito diferente do fascismo, por motivos
geográficos, históricos, étnicos, sociais e políticos, ela tem pontos de contacto com
os ideais da Nova Itália. Criamos uma literatura nacionalista e uma política de
realidades. Cito nomes, fatos. O Duce espírito curioso e amável interessa-se.707

A chamada consciência pliniana, que passou a ser expressa no integralismo, define-se
como ponto de partida para a compreensão intelectualizada em 1922, momento de propagação
cultural do autor, período de transformações no Brasil e no mundo que passava por um
processo de reestruturação, uma vez que o período pós-guerra apontava para novos caminhos
a serem seguidos. A Itália, um dos países derrotados no conflito mundial, e o regime vigente,
a Monarquia Parlamentar, sofriam para lidar com os diversos problemas de um pós-guerra:
dívidas, desemprego e inflação. Com o aparente sucesso da Revolução Bolchevique, de 1917,
na Rússia, o mundo experimentava o crescimento de vários grupos de origem materialista,
grupos esses que intentavam se apresentar como solução proletária para a situação mundial do
período, não sendo diferente na Itália que passou a ter um grande crescimento dos socialistas
nas eleições.
Em processo de oposição socialista surgiram os fascistas, uma organização oriunda
dos Fascio de Combate, em 1919. O grupo era formado por combatentes liderados por Benito
Mussolini, que afirmava defender a ordem e a grandeza da Itália. Reprimindo movimentos
populares sociais com extrema violência, formavam tropas fardadas de preto, apelidadas de
Camisas Negras. Transformado no início da década de 1920 no Partido Nacional Fascista, o
grupo liderado por Mussolini foi derrotado nas eleições parlamentares de 1921.
Em 28 de outubro 1922, ocorreu a denominada Marcha sobre Roma, episódio-marco
da ascensão dos fascistas ao poder na Itália, quando os milicianos, liderados por Benito
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Mussolini, tomaram o poder e iniciaram a ditadura fascista em uma concepção conservadora
radical de base corporativista. No ano de 1929, ocorreu a criação do Estado do Vaticano, que
concedeu a Mussolini o reconhecimento e apoio da Igreja Católica, aumentando ainda mais a
perseguição aos opositores, principalmente os comunistas.708
A presença de ideias reacionárias de cunho ditatorial, como o fascismo, é definida
como: “fluída, demonstrando a espantosa capacidade do fascismo de permear a direita
autoritária, nos anos 20 e 30, que adotou muitas das suas instituições modelos e componentes
ideológicos”.709 A força ditatorial fascista possui, no líder, uma presença de fundamental
importância para o desenvolvimento desses componentes, além da intensidade de poder que o
líder possui: “como forma de regimes monocráticos, as ditaduras eram caracterizadas por um
seletor único, o ditador, cujo poder de escolha foi sempre enorme”.710
No momento em que a Itália caminhava em direção ao fascismo; no Brasil, surgia um
Plínio Salgado ainda mais político. Como visto, o líder integralista teve, na década de 1920,
um período de agitações culturais nas manifestações literárias oriundas do movimento de
1922. O sucesso proveniente do romance O estrangeiro colocou-o em evidência, conduzindoo à legislatura na Assembleia de São Paulo, quando já apresentava a intenção de criar na
cultura mecanismos de identificar rumos políticos.
O romance, O estrangeiro e os ensaios reunidos na obra Literatura e Política,
representam um estágio de importância no seu sentido evolutivo, uma vez que, através dessas
obras, com apoio nos manifestos idealizados dentro da concepção curupira, o nacionalismo
dele foi montado e delineado com uma roupagem mais definida; mas, ao mesmo tempo,
obscura, pois havia uma dificuldade no entendimento das visões que existiam por trás daquele
oportunismo.
Não se tem a pretensão de explicar e analisar o fascismo no nível conceitual, pois não
é o objetivo da pesquisa, tal temática apresenta um dos pontos de maior discussão na
historiografia contemporânea, uma vez que qualquer tentativa de explicação que seja incapaz
de considerar a realidade multifacetada do fenômeno está fadada ao fracasso.711 Como
analisado, a investigação não entende que ao pensamento de Salgado aplica-se algum certo
componente de originalidade:
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A abertura de um espaço político autônomo para a ação de instituições políticas
associadas aos partidos únicos e às milícias, organizações altamente ideologizadas
que atravessaram transversalmente a esfera de jurisdição do Estado – com a sua
dependência direta dos ditadores – talvez tenha sido a única especificidade dos
sistemas políticos que muitos historiadores definiram com ‘regimes fascistas’.712

Nessa contextualização sem originalidade, uma vez que a Acion Française já havia
desenvolvido elementos semelhantes no fim do XIX, mais uma vez, exaltou o regime quando
declarou ao confidente Ribeiro Couto detalhes do encontro com Mussolini:

Recebeu-me, sem intervenção da nossa Embaixada (o Embaixador havia-me
recusado gentilmente, os seus bons ofícios) e nem me apresentei como deputado,
que é um título demasiadamente banal. Pedi-lhe uma entrevista, como um estudioso,
e o efeito foi instantâneo, devido às palavras com que condicionei o pedido. A
minha conversa com esse homem teve como resultado crescer em mim todo o
entusiasmo pelas nossas ideias. Não que ele me insinuasse as suas doutrinas, mas
pela admiração que lhe causou a exposição que lhe fiz da marcha evolutiva das
ideias novas no Brasil, desde Alberto Torres. Tornei-lhe evidente a diferença entre
os fenômenos italiano e brasileiro, do ponto de vista geográfico, histórico
econômico, social, e até do que poderemos chamar a mesologia institucional, dentro
da qual gravitamos. Mas, informei-o de que as direções gerais do fascismo
coincidem com o pensamento político dominante na nova geração brasileira. 713

É clara a relação que faz das propostas da denominada Nova Geração brasileira com o
fascismo, estabelecendo nessa doutrina ações que deveriam ser realizadas no Brasil. A
organização do fascismo italiano tem em Mussolini o elemento de organização dos setores e
aparelhos burocráticos nele envolvido:

Mussolini foi gerindo o equilíbrio, por vezes instável, entre o partido, o governo e a
administração, concentrando na sua figura o fundamental da decisão política,
submetendo o partido e a elite governamental à sua pessoa. Nesta perspectiva, o
ditador italiano aproximou-se do modelo do ‘Ditador forte’.714

Esse governo forte de controle estatal por parte de uma liderança passava a ser o seu
objetivo no Brasil:

Dar ao Estado a máxima expressão da sua soberania, suprir-lhe de meios para que
possa intervir na vida comum delimitando as áreas de projeção do individuo,
substituir-lhe a função meramente policial pela função de cooperação efetiva na vida
nacional, numa palavra, fazer do espectador, um protagonista, e o maior de todos. É
evidente que essa doutrina (e o fascismo aqui não é outra coisa), baseia-se, também,
numa abstração. Não se trata de uma abstração que, sendo a última que conserva o
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seu prestígio, tem a vantagem, sobre o comunismo, de controlar o equilíbrio social
da Nação, sem a prevalência de qualquer de seus elementos constitutivos. [...]
Enfim, o fascismo parte do princípio da ampliação do conceito do Estado e as
consequências desse princípio, na esfera do direito público, a sua influência na
legislação moderna da Itália, são assuntos curiosíssimos, dignos de atenção. 715

Através deste relato a Ribeiro Couto, foi estabelecido o objetivo do líder para o Brasil,
a organização de uma sociedade corporativa de cunho ditatorial, praticando atos sob um
discurso baseado no preceito de um nacionalismo cristão. Afirmou a Couto: “Levo para o
Brasil o desejo de agitar estas ideias; de coordenar numa única corrente, os que pensam como
nós. [...] Um movimento único, pela sua altitude, na história brasileira”. 716 Concluiu
demonstrando o fanatismo fascista que estava consolidado no seu pensamento intelectual: “E,
pessoalmente, lhe cacetearei muito mais ainda; prepare para suportar um sujeito fanático e...
que esteve na Itália dramática e desbordante”.717 As ações de Plínio Salgado foram
incentivadas pelo próprio Mussolini que, segundo o líder integralista, disse: “Muito bem. Isso
antes de tudo. Não é possível a formação de um partido, sem um movimento preliminar de
ideias, que forme uma consciência e defina um espírito”.718 Com isso, declarou a necessidade
de estabelecer princípios práticos para os componentes teóricos até então idealizados. No
término do encontro com o Duce, afirmou: “Não me esquecerei do seu pedido e do seu
vaticínio. Este momento, eu lhe disse, é, para mim, histórico. Farei justiça à Itália. Batalharei
pela felicidade da minha Pátria”.719
A necessidade de criar constantemente elementos que figurem ao poder, fez com que
Plínio Salgado desenvolve-se e adaptasse ideias de acordo com as necessidades do momento,
como em 1932 e 1933 em relação ao fascismo. Disse em 1933: “O nosso pensamento tem o
sentido expressivo deste século, cujo espírito os pensadores da Europa ainda não aprenderam.
Esse espírito é de Síntese”.720 Um ano antes, em 1932, disse sobre o fascismo italiano: “Como
expressão de superamento de todas as doutrinas, de todas as diretrizes e de todas as energias,
o Estado Fascista procura realizar a síntese de todas as fisionomias nacionais e de todas as
aspirações humanas, no conjunto harmônico de sua estrutura”.721
A síntese integralista é a mesma fascista. Plínio Salgado não conseguia se desvincular
da raiz originária do pensamento inicial e desenvolveu um movimento fascista no Brasil,
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visão esta, compactuada por Gustavo Barroso, que, em 1936, escreveu a obra: Integralismo e
o mundo com o pretexto de analisar os movimentos fascistas, além de demonstrar a força
política dos preceitos pelo mundo: “Apesar do silêncio continuado, verdadeiramente tumular,
dos jornais acerca do movimento fascista no mundo, e das notícias caluniosas ou perversas
que estampam, nós sabemos que ele vai em franco progresso”. 722 Ao analisar o fascismo no
Brasil, o movimento escolhido pelo autor, para contextualizar a prática no Brasil, foi a AIB,
organização que rotulou como um típico movimento fascista no Brasil: “O Fascismo no
Brasil: o Integralismo”,723 disse Barroso em 1936.724
Mussolini, ao lado de Hitler no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, ficaram
caracterizados pela política expansionista e de dominação, percebe-se que até mesmo essa
ambição territorial passou a fazer parte do discurso pliniano. No contexto do movimento
integralista, discursou que: “Do ponto de vista do meio físico, é a América Latina o teatro
onde se verificará, da maneira mais promissora, o nascimento de um tipo novo de
humanidade”.725 E ainda que: “Do Continente Sul-Americano sairá a palavra nova. Essa
palavra é a mesma que está realizando o maior movimento do mundo atual, como extensão
geográfica e o mais profundo como significação cultural e espiritual”.726
Tinha como objetivo criar uma campanha de exaltação do brasileiro e uma
consequente dominação continental, pois assim seria possível a criação do Brasil como
potência nacional, disse: “Tenho, hoje, certeza de que o Brasil se libertará. Sei que
transformaremos esta republiqueta numa potência internacional. Varreremos o lixo humano.
Das profundezas do sangue americano, brota uma energia maravilhosa”.727 Complementou

722

BARROSO, 1936, op. cit., p. 13.
Ibidem. p. 40.
724
A visão em torno da relação integralismo/fascismo não é um novo debate, restrito apenas entre os
investigadores. Em 1947, o vereador pelo Distrito Federal, Jayme Ferreira da Silva, no dia 9 de julho pronunciou
um discurso com o objetivo de analisar o antigo movimento que militou, a AIB. Ao justificar que o integralismo
não era um movimento fascista no Brasil, disse: “se V. Exas. quiserem chamar-me de integralista podem
acreditar que não tenho restrições alguma a fazer ao termo, mas há uma confusão profunda entre integralismo e
fascismo”. Logo em seguida foi interpelado pelo vereador do Partido Comunista, Aloísio Neiva Filho que pediu
um esclarecimento: “Não o chamaremos mais de fascista e, sim, pelo seu sinônimo – integralista”. O integralista
respondeu afirmando se tratar de “um sinônimo muito imperfeito, quase antônimo”. Comentário que foi seguido
de risos do comunista. SILVA, Jayme Ferreira, op. cit., p. 4. Tal visão em torno da negação é clara no discurso
do Jayme Ferreira da Silva, pois o integralismo naquele momento tinha como propósito criar uma nova
roupagem no período pós-guerra, retirando qualquer resquício em torno do fascismo. Mas essa era uma árdua
tarefa, praticamente impossível; pois, como análise estabelecida no presente estudo, a estrutura integralista era de
origem fascista.
725
SALGADO, Plínio. Politeísmo – Monoteísmo – Ateísmo – Integralismo. In: ______. A quarta... op cit., p.
45.
726
Idem. No limiar do século XX. In: ______. A quarta... op cit., p. 82.
727
Idem. Eles estão ahi! In: ______. SALGADO, Cartas aos... op.cit., p. 169.
723

207

ainda que a pureza do homem nacional, o caboclo, era o elemento necessário para a criação de
um país verdadeiramente brasileiro com importância internacional:

Nesse dia, que não está longe, os países de vastos latifúndios terão hegemonia
econômica. Não deve assaltar-nos a menor dúvida em afirmar que, antes do
crepúsculo do século XX, a América do Sul, particularmente o Brasil, terá uma
importância econômica decisiva no mundo. Os caldeamentos étnicos que aqui se
processam, estão produzindo um novo tipo de humanidade. Seus característicos
fundamentais são [...] fina inteligência do nosso caboclo [...] extrema bondade,
procedente da candura infantil dos povos-crianças [...] isenta dos pavores e ódios
que solapam os povos antigos. [...] profunda espiritualidade que confere ao nosso
sentimento cristão uma pureza inatingida por outros povos. [...] tenacidade na
luta.728

E para isso, criou elementos para a defesa da expansão na formação do integralismo
fora do Brasil, ou seja, um elemento típico e direto da exemplificação fascista que possuiu
nessa ação, uma caracterização da doutrina e para isso analisou como ocorreria o processo:

A América Latina está destinada a formar uma verdadeira confederação [...] A
implantação de Estados Integralistas em cada uma das nações do Continente, será o
primeiro passo que temos de dar em conjunto. Esse movimento, que se iniciou no
Brasil, deverá estender-se pelos países sul-americanos. A suspensão de todas as
barreiras alfandegárias entre esses povos e o mais íntimo intercâmbio cultural e
espiritual devem ser a preocupação imediata dos Estados Integralistas SulAmericanos. Com essa sólida estrutura econômica e moral, poderemos nós, povos
escravizados, erguer a cabeça e solucionar conjuntamente as nossas insolvabilidades,
a nossa situação de tributos explorados pelo Super-Capitalismo anticristão.729

Pormenorizava suas ações continuamente, e enxergava na ação imperialista uma ação
necessária para a colocação do Brasil na posição de destaque no cenário político mundial. Em
carta ao amigo e confidente, Ribeiro Couto; afirmou, em 1933:

O Brasil tem uma missão a cumprir na América Latina. É uma vergonha que nós,
um povo de 40 milhões de habitantes, deixemos que se estraçalhem Paraguai,
Bolívia, Colômbia e Peru, e que essas Repúblicas todas vivam em agitações,
grilhetadas ao capitalismo internacional e infiltrada de bolchevismo. Temos de ser
uma potência no Continente.730

Em carta enviada, no ano seguinte, continuou com o mesmo discurso ao afirmar que:
“Já é tempo de irmos lançando as bases de uma política sul-americana. [...] Agora é o
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momento em que precisamos ir influindo habilmente nas juventudes do Continente, porque o
futuro pertencerá à América do Sul antes do fim deste século”.731
O discurso expansionista de caracterização fascista voltou o olhar de Mussolini para
Plínio Salgado no contexto antecessor da Segunda Guerra Mundial. No Archivio Storico del
Ministero degli Affari Esteri732 foi localizada uma nota promissória de 100 contos de réis,
assinada pelo líder integralista a ser paga ao Dr. Eduardo Breziano, representante do governo
italiano no Brasil733 comprovando relações financeiras entre o governo fascista italiano e o
movimento integralista. Periodicamente Mussolini lhe enviava dinheiro, uma vez que
enxergava no movimento brasileiro uma possibilidade de expansão política e doutrinária na
América, já que o discurso pliniano compactuava com os anseios fascistas. Galeazzo Ciano,
então ministro das Relações Exteriores na Itália e genro de Mussolini, escreveu, em diário
pessoal, reproduzido pela revista Veja, em 1970, o seguinte registro, no dia 09 de novembro
de 1937: “Há cerca de um ano financio os integralistas com 40 contos por mês. Se nestes dias
de

luta,

forem

necessárias

intervenções

maiores,

fornecerei

disponibilidade

ao

embaixador”.734
Durante toda a vida, buscou negar o provável: ligações com o fascismo.
Constantemente surgiam denúncias e provas das relações. Após a Segunda Guerra Mundial,
em 1946, uma série investigativa do jornal O Globo denunciou a proximidade entre os dois
movimentos políticos. Em 21 de maio, noticiou na primeira página: “Dinheiro da Itália para a
campanha integralista! Um milhão de libras, a subvenção anual do fascismo para o partido do
Sr. Plínio Salgado”.735 A reportagem tratava da aproximação tática entre os dois grupos em
torno do conflito mundial com financiamento italiano ao movimento brasileiro. A reportagem
delineou:

A maior aproximação entre os totalitários foi, de resto favorecida por uma
conjugação de interesse: de uma parte, dada a importância do Brasil na América
Latina, Mussolini veria nesse país a cabeça de ponde ideal para a propaganda do
fascismo no Hemisfério; de outra parte, os dirigentes do integralismo teriam a
desejada oportunidade de assegurar prestígio internacional para o seu movimento
731

Correspondência de Plínio Salgado a Ribeiro Couto, 12 dez. 1934. (FCRB/APEB-Pop: 28177).
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[...] Por sugestões do consulado italiano de São Paulo e do enviado especial fascista
[Galeazzo Ciano], o Ministério das Relações Exteriores da Itália resolveu conceder
ao Sr. Plínio Salgado um auxílio financeiro, fixando-lhe um subsidio anual – à guisa
de experiência – de um milhão de liras, a ser pago em prestações trimestrais. Foi
essa a primeira verba fixada pelo fascismo para retribuir serviços do Sr. Plínio
Salgado a Mussolini.736

O jornal carioca, na edição seguinte, em 22 de maio, continuou com as matérias de
caráter investigativo com o objetivo de denunciar e mostrar as práticas e relações dos
integralistas com o fascismo italiano. Estampou na primeira página: “Traíram o Brasil com as
próprias armas fascistas! Os líderes integralistas faziam desesperados apelos a Mussolini para
que lhes proporcionasse todos os meios de assaltar o poder”.737 A proximidade de Plínio
Salgado com a Itália era ainda mais intensa no período que marcou o conflito mundial.
Segundo reportagem: “os relatórios do emissário do Conde Ciano fizeram crer, aos membros
mais proeminentes do fascismo, na vitória final do movimento integralista”.738Os integralistas
e o jornal O Globo entraram em confronto, sendo o periódico ameaçado pelo genro de Plínio
Salgado, José Loureiro Júnior. Parte das informações adquiridas pelo jornal foi originária de
depoimentos do ex-funcionário da embaixada italiana no Brasil, Nunzio Greco, que enviou
documento739 ao jornal assumindo as informações:
Ilmo. Sr. Dr. Roberto Marinho. Diretor de O Globo. Nesta. – Declaro-lhe
formalmente que assumo plena responsabilidade pelas informações dadas já ao
Senhor sobre as relações que a Embaixada da Itália manteve com o Sr. Plínio
Salgado e assumo, também, o compromisso de reafirmá-las e esclarecê-las perante
as autoridades brasileiras no caso de O Globo ser objeto de ações judiciais por parte
dos elementos do antigo Partido Integralista. Obséquios de (a) Nunzio Greco. 740

A aproximação entre os grupos era evidente e, no contexto do pós-guerra, arma
fundamental para conter qualquer tipo de avanço dos integralistas na política brasileira. A
relação entre o jornal e os integralistas obviamente passou por uma evidente crise envolvendo
o genro de Plínio Salgado que iniciou pressões e ameaças judiciais contra o periódico carioca
e contra Nunzio Greco que passou um período desaparecido, sendo os integralistas acusados
pelo sumiço do italiano. Em reportagem de 3 de junho em 1946, o jornal denunciou:
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O Sr. José Loureiro Júnior, com uma audácia [...] alegando razão de laços de
parentesco e vínculos de amizade que o prendem ao eminente brasileiro Plínio
Salgado, teve o descoco de vir ontem a público reptar a O Globo e ao seu diretor
redator-chefe para provar, em quarenta e oito horas, que os ratos verdes comeram o
queijo do fascismo. Esse repto insólito do genro do Sr. Plínio Salgado poderia ter
qualquer cabimento se ao seu signatário concedesse a opinião pública autoridade
moral para vir intimar a O Globo a apresentar provas daquilo de que o mesmo jornal
assume plena responsabilidade.741

Através do diretor redator-chefe, Roberto Marinho, o jornal O Globo continuou uma
implacável perseguição com a intenção de denunciar os integralistas e, de todas as formas e
artifícios possíveis, criava mecanismos para expor a evidente relação entre os fascistas. Em 11
de junho do mesmo ano, publicou, na primeira página do jornal, a cópia de um telegrama
enviado por um correspondente na Itália que reafirmava a proximidade entre os movimentos
políticos com base nas aberturas documentais e arquivísticas que ocorria em Roma no
momento pós-fascismo:

Roberto Marinho. O Globo. Rio de Janeiro. Documentos secretos do fascismo
revelam a existência de entendimentos intertotalitários entre Brasil e Itália a partir
1936. Na referida data, Ciano enviou um emissário ao Brasil para estudar as
condições e possibilidades do integralismo. Após entrevistas entre o emissário
Cônsul Geral de São Paulo e Plínio Salgado, o Ministério do Exterior italiano fixou
subsídio anual ao integralismo de um milhão liras. O intermediário para a entrega do
subsídio foi o jornalista italiano Nunzio Greco. Seguem pormenores.
Correspondente.742

A pressão em torno dos integralistas cresceu de forma considerável, nos anos 1945 e
1946, principalmente pela derrota do Eixo na Segunda Grande Guerra. As acusações fizeram
com que um grupo de integralistas divulgasse, em 1945, uma Carta aberta a Nação
Brasileira com o título: A extinta Ação Integralista Brasileira no tribunal da opinião pública
e, em texto assinado por dezenas de figuras públicas ligadas ao movimento, uma série de
explicações foram levantadas para tentar desassociar o integralismo dos grupos fascistas
europeus.743
A busca de relações entre o movimento integralista com o fascismo italiano foi objeto
de estudo de vários pesquisadores.744 Destaca-se que a discussão não é o ponto central da
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presente investigação, no entanto é impossível não verificar determinadas questões acerca das
relações de proximidade do integralismo com o fascismo e uma necessidade de negação após
a Segunda Guerra Mundial. Inegável, portanto a relação e a semelhança. A ambição de Plínio
Salgado era bem visível, pois se aproveitava de todas as situações e principalmente das
políticas em voga para desenvolver artifícios para alcançar o poder. Ao analisar o pensamento
do autor, a investigação entende que nem sempre os componentes políticos e doutrinários têm
que apresentar coerência, ou seja, o pensamento muda com o desenvolvimento evolucionista.
Pensa-se Plínio Salgado dessa forma, uma vez que ele sempre estará ao lado de uma doutrina
que apresenta possibilidade de vitória ou poder, exemplo prático é a negação feita pelo autor
sobre o fascismo, após a Segunda Grande Guerra Mundial; embora tenha elogiado, com
eloquência o mesmo regime (ver capítulo 8).
Retornou ao Brasil ainda em 1930, no momento em que o país passava por
transformações de ordem política, engendradas pelo golpe idealizado pela Aliança Liberal que
tinha como pretensão impedir a posse de Júlio Prestes, antigo aliado seu. O evento resultou na
chegada de Getúlio Vargas ao poder, sucedido após uma série de conflitos que ele liderou
juntamente com vários outros grupos descontentes com o governo oligárquico existente.
Nesse contexto, manteve-se favorável a Júlio Prestes; mas, fora dos debates, uma vez
que o projeto da organização integralista estava sendo montado dentro de aspectos
doutrinadores e, fosse no meio intelectual ou não, o líder atuava em busca de adeptos e
seguidores: “Enquanto ambos os lados combatem [...] Plínio escreve artigos doutrinários,
procura orientar os espíritos traçando um rumo seguro para o país”.745 As palavras do biógrafo
oficial do autor exaltam a sua imagem no momento em que organizava a doutrina da chamada
Nova Geração:

No início de 1931, aceitou o pedido de um grupo de revolucionários que tratava de
fundar a Legião Revolucionária de São Paulo, no sentido de auxiliá-los com uma
carta de princípios [...]. Esse documento foi publicado no dia 5 de março de 1931 em
O Estado de São Paulo tendo linguagem muito semelhante à do Manifesto de
1932.746

processo de envolvimento brasileiros na II Guerra Mundial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985;
BERTONHA, João Fábio. O fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. Porto Alegre: EDPUCRS, 2001. O
último afirma que as relações são evidentes desde 1931, antes mesmo da formação da AIB: “As primeiras notas
sobre a formação da AIB foram enviadas a Roma pelo cônsul de São Paulo, Serafino Mazzolini, em 1931. [...]
Tais análises preocupavam-se, principalmente, em identificar os pontos comuns da ação dos integralistas com a
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Após a viagem pela Europa, mostrou ânsia em retornar ao Brasil e colocar em prática
suas concepções teóricas:

Com que imenso desespero víamos o Brasil, em 1931, numa dolorosa
disponibilidade! Foi no começo desse ano que tentei concertar a situação angustiosa
de um grupo de revolucionários, que solicitou o meu auxílio. Se, pessoalmente, nada
mais poderia fazer de bem ao meu país, porque me encontrava no ostracismo a que
foram condenados todos os brasileiros, a exceção dos militares e dos situacionistas
de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, porque praticaria eu o crime de negar um
punhado de ideias aos que dispunham da força? Desenvolvi, então, o manifesto que
havia esboçado em Paris, e dei-o a Legião Revolucionária, sem nenhum interesse
subalterno e apenas evitando que meia dúzia de comunistas e aventureiros,
orientados pelo Congresso de Buenos Aires, realizado em 1930, absorvessem as
forças revolucionárias do país. Nessa ocasião, reuni no Rio, numa sala de hotel, um
grupo de intelectuais, estudantes e homens de ação [...] e lhes pedi que formassem
uma corrente para defender as ideias do manifesto procurando algum líder
revolucionário que tivesse capacidade para os chefiar. Foi uma tentativa fracassada
porque o chefe não foi encontrado. Isso feito, mergulhei na obscuridade, começando
a escrever o romance O Cavaleiro de Itararé, em que figurei a revolução de 30,
como um fantasma portador de desgraças, de que falam os caboclos dos campos do
Paranapanema. Esse romance eu iria terminar mais tarde, em 1932, ao clamor dos
canhões e das metralhadoras, na guerra daquele ano.747

Mas antes de “mergulhar na obscuridade”, que só ocorreu devido ao fracasso da Liga,
cujo “chefe não foi encontrado”,748 iniciou um novo desenvolvimento intelectual no jornal
nacionalista criado por Alfredo Egidio de Souza Aranha, A Razão. Esse passou a ser o centro
das discussões intelectuais conservadoras com objetivos fascistas pré-determinados:
“Redigindo uma nota política diária, procura ativar a consciência dos meios políticos e
intelectuais, o que conduzirá um grupo a fundar, sob sua inspiração, em 1932, a Sociedade de
Estudos Políticos (SEP), antecâmara do integralismo”.749
No fim de fevereiro de 1932, fundou-se a SEP,750 um órgão que é resultado do
trabalho político realizado pelo jornal A Razão. A criação objetivava a organização de um
grupo que pudesse discutir a organização de um novo movimento político, tendo como
princípio um forte nacionalismo conservador e revolucionário, seguindo assim, a proposta de
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Mussolini. Essa fundação foi resultado de vários outros movimentos que existiram no Brasil
em anos anteriores, são grupos que podem ser denominados como pré-integralistas:

A ascensão da direita na década de 1930 caracteriza-se também pela organização de
vários movimentos de inspiração fascista: Ação Social Brasileira (Partido Nacional
Fascista); Legião Cearense do Trabalho; Partido Nacional Sindicalista e o
movimento monarquista Ação Imperial Patrionovista. Com exceção da Legião
Cearense que teve uma penetração regional importante, estes movimentos são
organizações reunindo um pequeno grupo de indivíduos e com audiência política
restrita, cuja relevância é ter precedido e reforçado a convergência ideológica de
direita. Nascidos à margem das forças revolucionárias no poder, eles são dirigidos
por líderes civis ou militares, em geral hostis à Revolução de 1930, mas conscientes
das novas perspectivas à ação política abertas pelo movimento revolucionário com a
derrubada da Velha República.751

A Ação Social Brasileira foi o primeiro movimento a ser criado no Brasil com a
proposta de organização de um Partido Nacional Fascista. No entanto, não alcançou sucesso
algum, por querer implantar uma política essencialmente fascista, baseada no caso italiano,
sem levar em consideração as especificidades culturais brasileiras:
O programa do Partido divide-se em duas partes: a primeira, intitulada ‘Vontade’,
expõe as grandes linhas da sua plataforma política, onde aparecem as medidas de
proteção à agricultura, ao desenvolvimento industrial, à educação mental e à moral
do povo, em favor da nacionalização dos diversos ramos da economia [...] sem
esquecer as medidas de fortalecimento da raça.752

A Legião Cearense do Trabalho foi um grupo fundado, no Ceará, por Severino
Sombra, um seguidor das ideias de Jackson de Figueiredo que foi o maior responsáveis pela
criação do ultraconservador Centro Dom Vital. Seguindo a doutrinação, Sombra criou a
Legião, com o objetivo de aplicar no Brasil essa política autoritária baseada no nacionalismo e
na ação contra o comunismo e o liberalismo.
Outro movimento conservador foi o Partido Nacional Sindicalista criado pelo
jornalista mineiro Olbiano de Mello. Sua ideia de uma organização partidária conservadora
baseada no nacionalismo corporativista do fascismo de Mussolini não saiu do papel, sendo
apenas um movimento teórico que contribuiu para o desenvolvimento do pensamento político
do período.
O último movimento foi a Ação Imperial Patrionovista Brasileira (AIPB), uma
organização neomonarquista católica, fundada para recuperar a monarquia no Brasil, seguindo
as mesmas características medievais com base na estrutura real e católica, sendo que com esse
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movimento, Plínio Salgado passou a ter, de forma mais delineada, as ideias que passariam a
fazer parte da estruturação da AIB.

3.3.2 Ação Imperial Patrionovista Brasileira: consolidação dos ideais

A AIPB possui uma importância fundamental no desenvolvimento da estrutura política
em torno do movimento integralista no Brasil, pois foi mediante incentivo dos monárquicos
brasileiros que chegou ao país os ideais pautados no discurso católico e monárquico do IL. O
reflexo cultural do movimento português se manifestou “inicialmente em movimentos de
cariz monárquico como a Ação Imperial Patrionovista Brasileira, criada em 1928”.753
Além da caracterização que fez da AIB; como movimento fascista brasileiro, Gustavo
Barroso, ao analisar o programa do patrionovismo, na obra Integralismo e o mundo,
explicitou: “O Patrionovismo é monarquista, porque é integralista”.754 A relação de
proximidade entre os dois processos políticos755 é evidente, “o brasileiro, posterior ao
português, foi expressamente influenciado por este”.756 No entanto a investigação não está
afirmando que o movimento integralista brasileiro possui a defesa monárquica, como o
congênere lusitano, ainda que, na década de 1920, mantivesse boas relações com o regime
monárquico. Ao contrário de muitos, o líder integralista não desenvolveu grandes discursos
contra a monarquia, apesar de ser um crítico ferrenho do modelo monárquico existente no
Brasil até 1889. Em conferência pronunciada em 23 de maio de 1937,757 no Rio de Janeiro,
criticou o federalismo para a defesa do Estado Integral e condenou o regime de D. Pedro II no
sentido da constituição da centralização política do Imperador: o “poder pessoal do Monarca
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era nocivo”.758 A sua crítica caminhava no sentido de não enxergar na figura do imperador um
modelo capaz de inspirar uma mística em torno do trono. A imagem do:

[...] governante ideal foi calcada na monarquia portuguesa e mais concretamente em
Afonso Henriques, fundador da nacionalidade portuguesa e associado a uma
profecia, a mesma difundida pelo Integralismo Lusitano, de que sobre a
descendência desse personagem seria fundado um grande Império, época de
progresso incomparável da nação católica.759

A proposta missionária da monarquia portuguesa, associando o primeiro rei de
Portugal no século XII e a necessidade de criar um império missionário brasileiro passou a ser
uma tônica na relação entre o IL com a AIPB intensamente, inclusive promovendo trocas
culturais e ideológicas entre os grupos. Na revista Integralismo Lusitano: estudos
portugueses, que era dirigida por Luís de Almeida Braga e Hipólito Raposo, constam
mensagens de apoio na luta dos neomonárquicos brasileiros no sentido de defender a doutrina
idealizada no interior do IL:

Patrionovismo: com esta designação iniciou-se há poucos anos no Brasil um
movimento de ideias político-sociais, destinado a instaurar nos costumes a ordem
cristã e latina e a reconduzir a Pátria-Irmã ao caminho perdido da sua Grandeza pela
restauração do Império, na pessoa do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e
Bragança. Movimento da mocidade já doutrinada nos princípios antiliberais e
antidemocráticos, norteia-o a certeza de que é essencial à conservação da unidade do
Brasil a existência de um poder político, forte, contínuo e seguramente nacional nas
suas intenções, que não possa ser escravo do partido da maioria, por ficar
sobranceiro a todas as facções. Alheios à política do Brasil, como devemos ser, nada
nos impede de saudar a grande esperança que a sua juventude põe nos mesmos
princípios de salvação pública por que há vinte anos vimos lutando, em obediência à
lei do sacrifício pelo bem-comum. Aos rapazes patrionovistas, os integralistas da
grande e querida Nação-Irmã, enviamos os mais afetuosos votos e a melhor
lembrança de apreço aos órgãos dos seus centros [...] agradecendo a todos as
palavras com que acolheram o Integralismo Lusitano.760

O integralismo brasileiro deve sua opção republicana a Miguel Reale. 761 Havia no
interior da AIB várias divergências sobre segmento político, principalmente entre Plínio
Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Este último ocupava a chefia do Departamento
Nacional de Doutrina e, por sua vez, o controle de vários mecanismos políticos difundidos no
movimento. Ao contrário de Plínio Salgado, Reale não via os movimentos monárquicos com
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bons olhos: “O republicanismo e um certo preconceito antifrancês explica sua atitude com
relação à Ação Francesa e ao Integralismo, ambos monarquistas”.762
Mesmo que caracterizasse a república como “o que há de mais confuso no
universo”763 e mantivesse uma afinidade com os integralistas lusitanos e, por sua vez, com o
movimento-mãe Action Française, a opção de Reale afastou alguns membros do grupo
monárquico da AIB, como os Patrionovistas Brasileiros. A investigação não afirma que AIB e
AIPB são cópias, mas sim inspiração do integralismo português perante o movimento
monárquico. A AIPB, possui um papel histórico de auxílio ao movimento de Plínio Salgado.

A AIPB surgia para promover, pelos processos legais, a instauração do Império
Orgânico Brasileiro, sob o reinado da Dinastia Nacional da Casa de Bragança,
representada no herdeiro e pretendente ao Trono Brasileiro, sua Alteza Imperial
Dom Pedro Henrique Afonso Felipe Maria de Orléans e Bragança. Como expressão
mais contundente dessa nova ofensiva foi criada a Guarda Imperial Patrionovista,
que recrutava jovens militantes interessados em defender o Brasil cristão e em
preparar a instauração do III Império. [...] procuravam igualar-se aos demais
movimentos políticos autoritários, do início dos anos 1930.764

O movimento monárquico católico foi fundado em São Paulo e teve atuação entre os
anos de 1928 e 1972: “apresentou-se no cenário político como grupo organizado, com uma
proposta que associava o corporativismo à Monarquia”.765 O movimento Patrionovista
Brasileiro encontra suas idealizações na década de 1920, “por católicos antiliberais,
vinculados ao grupo liderado por Jackson de Figueiredo e organizado no Centro D. Vital”.766
Tais ideais fizeram parte da formação intelectual de Plínio Salgado que era apontado
como pertencente a uma elite católica, elitista e autoritária. Essa elite formou um conjunto em
torno de Jackson de Figueiredo, visto como a grande referência no Brasil católico, ao lado do
Centro Dom Vital, a Liga Eleitora Católica (LEC) e a AIB.767 Por formar uma organização
católica antiliberal e anticomunista, os preceitos da doutrina social da igreja passaram a ser o
suporte do desenvolvimento do grupo. Mais uma vez, as palavras do pontífice passam a
ocupar lugar de análise, uma vez que Leão XIII e Pio X: “consideravam a América Latina um
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campo missionário por excelência”.768 Assim, vê-se que os movimentos políticos
conservadores encontraram um espaço fértil para o desenvolvimento de suas doutrinas:

Em suma, as posições que a Igreja Católica no Brasil assumiu diante das relações
entre as classes conservadoras, apesar da orientação dada por Leão XIII na Rerum
Novarum (1891), como tentativa de solucionar a questão social, cuja aplicação num
país essencialmente agrícola, e escassamente industrializado, parecia problemática.
Essa encíclica respondia às condições dominantes no processo de industrialização da
Europa e marcava, pela primeira vez na história da Igreja, a intervenção direta do
Papa nos problemas sociais. Reconhecia a situação desesperadora dos operários
empregados na indústria europeia e, além disso, propunha uma alternativa ao
socialismo e ao comunismo, definindo o papel da própria Igreja, do Estado e dos
sindicatos na solução da exploração das classes trabalhadoras, cujas consequências
previam-se catastróficas. [...] A condenação do capitalismo e do socialismo pela
Rerum Novarum, a afirmação da Igreja como entidade neutra, colocada acima das
classes e sobretudo construtora da harmonia entre elas, bem como a defesa da
estabilidade governamental, determinaram as relações entre a instituição católica, o
Estado e as classes até os anos 1950.769

A doutrina social da igreja passou a ser para os grupos de base conservadora a matriz
de desenvolvimento de suas ideias que identificaram, nos dogmas clericais, elementos para a
organização estrutural de suas concepções, como a AIB que possui na AIPB um elemento de
reflexão para a formação oficial do movimento. No entanto, para corroborar tais reflexões,
após a influência da doutrina social da igreja na AIBP, vê-se:

Um segundo ponto de referência do discurso patrionovista [...] na Action Française,
movimento tradicionalista monárquico. Quando o Centro Monarquista foi fundado,
a Bélgica tornara-se um dos maiores centros maurrasistas, com grande penetração
dos escritos de Charles Maurras entre a juventude empolgada pelo nacionalismo
integral. [...] A extensão da popularidade da Action Française na Bélgica pode ser
avaliada pela venda, em Louvain, em meados dos anos 1920, de quinhentos
exemplares diários do periódico Action Française.770

A relação entre os monárquicos brasileiros e os portugueses era evidente:771 “a
monarquia proposta por Jackson de Figueiredo baseava-se no catolicismo antiliberal e
aproximava-se do Integralismo Lusitano”.772 Percebe-se que havia grandes contatos entre a
ABIP e o IL. No Espólio de um dos idealizadores do movimento lusitano, Luís de Almeida
Braga, que está depositado no Arquivo Histórico Municipal da Edilidade Sintrense (AHMS),
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há diversos documentos que ligam e demonstram a relação entre os grupos. Destaque para a
cópia datilografada de um artigo publicado na revista A ordem,773 periódico editado pelo
Centro Dom Vital, que tinha como propósito desenvolver teorias da intelectualidade católica
brasileira. Na primeira página do documento, há uma série de referências que António
Sardinha, intelectual fundador do IL, fez a Jackson de Figueiredo, monárquico católico,
mentor de Plínio Salgado: “Ao querido Jackson de Figueiredo, - como lembrança e afetuosa a
sinal certo do muito que lhe quero o seu irmão em espírito” é o que dizia uma das dedicatórias
de António Sardinha em A aliança Peninsular, em 1924.774
A AIPB teve, em Arlindo Veiga dos Santos, a principal liderança na defesa real no
Brasil. Escritor nacionalista transformou o movimento monárquico brasileiro, em plena
república,

em

anticosmopolita,

um

espaço

de

antidemocrática,

discussão

antiliberal,

antiparlamentar

e

anticomunista,
antipartidária.

antimaçônica,
“Defensor

do

nacionalismo integral, tanto a inquietação política quanto a adesão ao catolicismo marcaram
sua vida”.775 Nota-se com visibilidade, características semelhantes ao nosso objeto de estudo,
Plínio Salgado, principalmente no que diz respeito a uma organização corporativa e
representação de classe, que foi o mote central do movimento integralista. Vê-se que os dois
intelectuais pertencem à mesma geração da intelectualidade paulista e por isso há uma
aproximação na década de 1920. Dessa forma, vê-se:

Desde a fundação da Sociedade de Estudos Políticos (SEP), em 1932, por Plínio
Salgado, esses dois movimentos correram paralelos, convergentes em instantes
pontuais que parecem indicar, antes de tudo, um somatório de forças possibilitado
pela identidade entre pontos básicos dos dois programas. [...] O programa da SEP,
pela amplitude, podia abrigar católicos, republicanos, monarquistas, nacionalistas
integrais. Usando-o como bandeira, Plínio Salgado procurava cooptar grupos já
organizados [...] em busca da união entre as classes para solucionar a questão social
através de uma terceira via, que superasse os problemas do capitalismo sem
enveredar pelo socialismo ou pelo comunismo e preservasse a cooperação entre as
classes reunidas num todo orgânico, a Nação regida pelo princípio da autoridade. 776

Os movimentos pré-integralistas serviram de base para a estruturação política da AIB,
em 1932. No entanto, vê-se que grande parte da organização ocorreu: “mais ou menos dentro
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das sugestões patrionovistas”,777 com a liderança de Plínio Salgado que teve na SEP a base de
conceituação política.

Havia sido fundada, em princípios de 1932, a Sociedade de Estudos Políticos.
Depois de uma conferência que fiz na Faculdade de Direito de São Paulo, e que está
no meu livro A quarta humanidade, reuni os primeiros batalhadores desta grande
batalha. A Sociedade de Estudos Políticos tem uma história, que um dia será
contada pormenorizadamente. Sua sede era em São Paulo (funcionava na sala de
armas do Club Português) mas sua rede de adeptos entendia-se por todo o país.
Seriam os primeiros apóstolos do integralismo, que iam sendo preparados para o
mister, sem o perceberem. A obra selecionadora da SEP deveria durar um ano. A
destruição do jornal em que eu ia formando adeptos, precipitou a transformação do
instituto cultural, que foi absorvido por uma das suas seções, aquela a qual, de
propósito, dei sempre menor importância. Essa seção chamava-se Ação Integralista
Brasileira. Era o fruto que irrompia da flor.778

A SEP não possuía, no entanto, um pensamento totalmente estabelecido e foi
justamente a ausência de uma estrutura organizacional que afastou a AIPB do grupo, contudo,
passaram a existir resquícios doutrinários, principalmente em Plínio Salgado, para a fundação
oficial da AIB, que se daria pela leitura do Manifesto de Outubro:

[...] em fins de maio de 1932. Em junho, tirei dele várias cópias à máquina. Cada
membro da Sociedade de Estudos Políticos levou um exemplar, para examinar e
assumir compromisso de assiná-lo. Os companheiros Motta Filho e José de Almeida
Camargo retiveram o documento aconselhando-me a publicá-lo mais tarde, por
acharem inoportuno aquele instante em que se conspirava abertamente para a
revolução liberal democrática nos arraiais dos velhos partidos. Quando resolvi
mandar o original para a tipografia, rebentou mais uma fatalidade sobre a nossa
revolução. Como em 1930, precisei esperar que terminasse a revolução paulista de
1932. [...] Certamente Deus queria que o manifesto surgisse das cinzas fumegantes
da luta épica, da terra embebida de sangue. [...] Assim foi que o manifesto escrito
em maio, veio chamar-se de outubro. Ele era a síntese de todas as fases de um longo
drama intelectual, acrescido do intenso espiritualismo que os sofrimentos
inspiram.779

Com a fundação da AIB e a liderança indiscutível de Plínio Salgado, “tornou-se
insuperável a divergência entre patrionovistas e plinistas”.780 As divergências entre a AIPB e
a AIB eram muito claras e incapazes de promover uma relação de ligação ampla e total entre
os grupos. A separação que se estabeleceu entre esses grupos não quer dizer oposição. Em
diversos momentos, os patrionovistas brasileiros (que eram em menor número) demonstraram
apoio aos integralistas, principalmente no que toca ao discurso em torno da prática social
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corporativista, dentro de um preceito cristão de ideias oriundas da Action Française e do IL.
Exemplo claro ocorreu na eleição presidencial de 1955, da qual Plínio Salgado foi candidato.
O jornal Monarquia: órgão da chefia geral patrionovista, afirmou em nota: “Presidência da
República – Confirmando por este meio os comunicados anteriores, o Chefe Geral
Patrionovista, Com.Prof.Dr. Arlindo Veiga dos Santos, aconselha aos patrionovistas e outros
monárquicos não filiados à A.I.P.B. a candidatura de Plínio Salgado”.781 Essa relação
apresentou, inclusive, merecimento da atenção, em Portugal, da política salazarista, uma vez
que o documento citado anteriormente está depositado no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, no Arquivo Oliveira Salazar.
Com essa relação, os elementos franco-lusitanos consolidaram o pensamento de Plínio
Salgado em torno do conservadorismo radical brasileiro. Para identificar a concepção
intelectual contida no movimento integralista, recorre-se a uma análise do movimento de
maior inspiração do líder brasileiro, o IL, influenciado na Action Française, e à experiência
prática do fascismo italiano, embasado na Doutrina Social da Igreja. Esses movimentos
serviram de fundamentação para a construção política de uma organização fascista travestida
de nacionalismo cristão, cujo único propósito era alcançar o poder máximo em torno do líder
indiscutível Plínio Salgado, que poderia, no entanto, assumir o papel “real” inexistente no
Brasil republicano.
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CAPÍTULO IV – INTEGRALISMOS: RELAÇÕES LUSO-BRASILEIRAS

Através de referências textuais e documentais, o capítulo tem como foco a relação
comparativa, teórica e prática entre o integralismo português e o brasileiro na concepção de
orientação doutrinária de Plínio Salgado em torno de um discurso político baseado na visão
cristã espiritualista. Além disso, foi analisada a posição da Igreja Católica sobre o pensamento
religioso do líder integralista que utilizou preceitos bíblicos para justificar determinadas
ações. A pesquisa buscou um processo comparativo no sentido de compreender as
convergências e divergências dos integralismos. A análise que será tratada tem como
fundamentação níveis políticos em torno do discurso luso-brasileiro.
Os integralismos, como vêm sendo tratados na investigação, não possuem a mesma
significação, nem tampouco podem ser colocados como similares de forma totalizante. No
entanto, é visível que o movimento lusitano serviu de abertura para o pensamento do
congênere brasileiro. O conservadorismo português estava inserido em uma série de
circularidades de ideias e práticas que promoveu a sua inspiração política. Através de uma
associação entre as matrizes vindas da infância, da juventude e da interlocução com os
modernistas, o autor iniciou uma série de apropriações de ideias que estavam disponíveis no
seu tempo. Havia uma circularidade cultural em que o conservadorismo português e o
brasileiro estavam inseridos. Com essa relação, vê-se a constituição da trajetória histórica do
sujeito político que foi Plínio Salgado.
Antes da Primeira Grande Guerra Mundial, um grupo de jovens monarquistas fundou
um clube político denominado Integralismo Lusitano (IL) que, em pouco tempo, após a
revolução republicana de 5 de outubro de 1910, foi transformado de clube literário em ação
política organizada, com o intuito de realizar revoltas em prol da monarquia portuguesa. 782 A
monarquia proposta buscava o “estabelecimento do regime corporativo para as profissões e
misteres”.783 Alberto Monsaraz na Cartilha Monárquica, em 1920, definiu que o objetivo do
IL não pode ser confundido “com as repíblicas monárquicas do século XIX, vulgarmente
chamadas monarquias liberais”.784 O principal suporte político da direita radical portuguesa
encontrou baliza no IL:

A sua proposta era de ruptura total com o sistema liberal, apontando para a
construção de um Estado Nacionalista baseado no corporativismo integral. Os traços
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de fascização deste setor eram crescentes desde o pós-guerra, visíveis nas tentativas
de criação de um partido de massas aproveitando a nova conjuntura da Ditadura
Militar e na opção de modelos mais carismáticos de legitimidade.785

Em torno dessa categorização, verifica-se que alguns membros do IL tiveram contato
com a Action Française (ver capítulo 3), que serviu de base inspiratória para a idealização do
grupo fundado em 1916. Esse grupo tinha, como principal teórico, o católico António
Sardinha, além de Rolão Preto, que se destacou por ser o mais jovem do grupo e por fazer
parte de um núcleo marcado pela influência cultural do principal movimento da direita radical
francesa.786 O projeto do IL aspirava

[...] à construção de uma monarquia orgânica, tradicionalista, antiparlamentar,
associada a uma tendência concentradora, de apologia do poder pessoal do rei com
amplíssimos poderes executivos, mas simultaneamente de uma tendência
descentralizadora, assegurada pela família, pelo município, pela província, pelas
juntas provinciais e freguesias, pelos sindicatos, pelas corporações, pela assembleia
corporativa e pelos tribunais. Para os integralistas; o rei, visto como guardião e
estando acima de quaisquer egoísmos nacionais, governaria, mas não administraria a
nação portuguesa. De fato, os integralistas atacaram a I República pelo seu
demoliberalismo, parlamentarismo, partidos políticos, plutocracia, anticatolicismo e
maçonaria. Mas, quando Portugal entrou na I Guerra Mundial, os integralistas não
hesitaram, apoiando imediatamente as Potências Aliadas contra a Alemanha,
acusada de fomentar o pangermanismo e de ser protestante. 787

O integralismo deixou uma profunda marca intelectual na cultura política portuguesa
do século XX,788 sendo dividido em três grandes fases. A primeira, da fundação até a ditadura
sidonista de 1917-18; a segunda, até 1922, quando tentou organizar um movimento político; a
terceira, um momento de maior proliferação descentralizadora dos núcleos até a dissolução
em, 1932.789
A análise do integralismo é fundamental para a compreensão da política do século XX
em Portugal: “sem o integralismo, não seria possível compreender a história das ideias e dos
fatos em Portugal do nosso tempo – o Integralismo Lusitano explicava-o e explicava-nos”.790
Sem o IL não é possível compreender, de fato, o integralismo brasileiro, em especial o
pensamento político de Plínio Salgado, uma vez que há identificação de elementos de
proximidade entre os grupos conservadores radicais do Brasil e Portugal:
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[...] a Ação Integralista Brasileira possuía todos os elementos de caracterização
externa do fascismo, como a camisa-uniforme, nascida da camiccia nera de
Mussolini, que nele era verde (como nos congêneres romeno e húngaro), tendo sido
parda no nazismo, preta nos fascistas tchecos e ingleses, azul nos irlandeses e nos
portugueses de Rolão Preto; e até dourada num agrupamento mexicano aparentado.
Ou, ainda, o signo de conotação meio mística: fascio littorio, svástica, cruz de
flechas, tocha e, no Brasil, o sigma somatório. Ou, também, a saudação romana,
comum a todas as modalidades e que entre nós passou por um processo revelador de
assimilação, identificando-se à saudação indígena de paz com o brado ‘Anauê’.
Resultou uma saudação nacional, peculiar, reveladora do indianismo que sempre
reponta em nossos diferentes nacionalismos como busca do timbre diferenciador;
mas que nem por isso deixa de ser manifestação do sistema simbólico do fascismo,
geral.791

O objetivo não é limitar a relação do IL com a Ação Integralista Brasileira (AIB)
simplesmente em simbologias ou rituais, mas verificar relações, influências e afinidades, além
de trocas das matrizes em torno dos componentes políticos. Para isso, recorre-se a uma análise
da política lusitana dos primeiros anos do século XX, no contexto republicano, para
compreender o fenômeno político que adota ares monárquicos.
O republicanismo em Portugal nasceu sem um corpo político próprio – assim como no
Brasil – com características liberais democráticas, republicanismo federal bem próximo do
socialismo, positivista, dentre diversos componentes que tinham como alvo o rotativismo
monárquico e a defesa do sufrágio universal. “Na véspera da Revolução de 1910, o Partido
Republicano uniu uma constelação política que ia de uma facção moderada e eleitorista até
uma facção jacobina autoritária”.792 A implantação da república portuguesa ocorreu,
oficialmente, com a Revolução de 1910, quando, em 5 de outubro, o poder monárquico
constitucional foi destituído, sendo o evento de fundamental importância para a formação
política do IL.
Ao lado do novo regime, no campo político, a “democracia republicana” reforçava o
aparecimento de movimentos operários e liberais e assim enfatizando a formação de uma
sólida organização política nacionalista.793 A necessidade de um movimento nacionalista
passava a ser mais evidente no interior da cultura política portuguesa e, como em todo regime
político, não há consenso, não sendo diferente em relação às medidas estabelecidas pelo novo
governo. Um dos pontos mais discordantes estava relacionado aos aspectos religiosos, que foi
o mote para uma fragmentação política no país.
791

CANDIDO, Antonio. Prefácio. In: CHASIN, op. cit., p. 19.
PINTO, António Costa. A queda da Primeira República. In: TEIXEIRA, Nuno Severiano; PINTO, António
Costa. A primeira república portuguesa: entre o liberalismo e o autoritarismo. Lisboa: Colibri; IHC-UNL, 2000.
p. 26.
793
Idem. 1983, op. cit., p. 1413.
792

224

A primeira clivagem política aberta pela Revolução de 1910 foi a clivagem religiosa.
Um dos principais temas da propaganda republicana foi da secularização e, nas duas
que se seguiram à Revolução, Lisboa foi varrida por um importante movimento
anticlerical. Vários conventos foram encerrados e os restantes sê-lo-iam mais tarde.
Ordens Religiosas, como os Jesuítas, foram imediatamente expulsas do País.794

Um dos aspectos relevantes do pensamento republicano, em Portugal, era o
reconhecido anticlericalismo, característica muitas vezes associada à filiação maçônica de
muitos membros do Partido Republicano Português. A segunda clivagem política aberta:
[...] ficou conhecida como a ‘questão do regime’ e referia-se à resistência à
República por parte de um pequeno, mas relativamente forte, núcleo de
monárquicos, que pouco tinham a ver com o liberalismo dos partidos dissolvidos em
1910. Logo em 1911 e 1912, duas incursões realizadas, a partir da Galiza, foram
dirigidas por Paiva Couceiro, um ex-militar cesarista ligado às campanhas militares
de ocupação africana. Quando regressaram do exílio em 1914, na sequência de uma
anistia governamental provocada pelo desencadear da Guerra, uma pequena parte
dos jovens que acompanharam Couceiro criaram o Integralismo Lusitano,
movimento baseado nos princípios maurrasianos da Action Française, cuja
influência também se fez sentir no jovem partido católico.795

O Partido do Centro Católico foi o órgão que possuiu uma transição do catolicismo
social para a prática corporativista autoritária.796 Tal prática passou a ser evidente no seio da
intelectualidade política portuguesa que tinha, na tradição católica, uma alternativa ao
anticlericalismo republicano. Nesse momento, tem-se o nascedouro do IL, movimento de
expressão política e social, influenciadora da AIB.

4.1 INTEGRALISMO LUSITANO: ORGANIZAÇÃO

Os integralistas lusitanos não aceitavam o rótulo de miméticos ou plagiadores do
pensamento encontrado na Action Française, pois haveria, assim, uma perda da imagem de
algo novo para a sociedade. Essa preocupação também foi demonstrada por Plínio Salgado, e
demais grupos conservadores radicais do início do século XX que tinham a necessidade
básica de afirmar a originalidade perante a sociedade e não afirmavam diretamente quais eram
suas matrizes culturais, muito menos de suas apropriações. Um dos idealizadores do
pensamento lusitano, Hipólito Raposo, afirmou em torno dessa necessidade:
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[...] o equívoco de uns e a má-fé de muitos cercaram o Integralismo Lusitano de um
rumor de suspeição que o acompanhou desde os primeiros passos. E ainda agora,
após tantas justificações, este movimento de renovação nacional é considerado por
muita gente como simples artigo de importação francesa, sem fundamento
tradicional, sem razão de vida própria, enfim, como um caso de moda intelectual ou
de pedantismo culto.797

A investigação tem como objetivo promover uma história comparada entre os
integralismos a fim de verificar a circularidade de ideias e práticas contidas nos movimentos
conservadores de cunho radical.798 A discussão em torno de uma possível originalidade não é
alvo de investigação, até por que:

[...] surgirá em 1964 o primeiro trabalho sobre o tema, da autoria de Carlos Ferrão.
Obra que se pretende exaustiva, na qual este não esconde o seu objetivo: provar que
o IL é uma cópia aportuguesada da Action Française, no fundo, mero fenômeno de
importação com máscara nacionalista.799

Diversas vertentes historiográficas800 teceram análises e reflexões sobre o movimento
lusitano e percebe-se a importância da utilização do termo geração para caracterizar com
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propriedade os integralistas lusitanos; pois, como foi afirmado, o movimento faz parte de um
momento de emergência de uma juventude intelectualizada de Portugal, mais especificamente
da Universidade de Coimbra que tinha como propósito criar uma nova organização dentro da
república: “Nascidos nos anos 89-91 do século passado, é na Universidade de Coimbra que,
nos anos que medeiam 1907-11, irão adquirir o fundamental da sua personalidade
intelectual”.801
Plínio Salgado nasceu em 1895, ou seja, do outro lado do Atlântico, alguns anos antes,
mas contextualizado na mesma geração dos lusitanos, existia o congênere brasileiro. Mas, ao
citar essa relevância, não se pode deixar de comentar uma diferença entre o brasileiro e os
lusitanos que viriam a ser companheiros políticos décadas seguintes: não tinha uma formação
acadêmica como os demais. Em um primeiro momento, essa afirmação pode parecer pedante,
mas é necessária para identificar determinadas análises que o líder brasileiro teceu.
O integralismo brasileiro muito se assemelha ao IL uma vez que a base do
nacionalismo, anticomunismo e a presença de intelectuais tradicionais católicos estiveram
presentes no movimento brasileiro assim como no português. O IL surgiu em Portugal, no
século XX, em um contexto de reações às doutrinas emergentes, e representava uma reação
conservadora aos avanços de modernização pelos quais o mundo passava naquele momento:
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Em Portugal, o Integralismo Lusitano renovou o pensamento conservador (católico,
antiliberal e contrarrevolucionário), conferindo-lhe um nacionalismo vincadíssimo e
uma forte reação das forças agrárias ao Estado Liberal que começou a claudicar com
a eclosão da I Guerra Mundial, propondo as teorias integralistas um retorno mais ou
menos claro ao passado pré-liberal e ao reino encantado da nobreza latifundiária.802

O movimento integralista lusitano era o espaço de representação do que havia de mais
conservador na sociedade portuguesa no contexto político. O início do movimento ocorreu,
oficialmente, em 1913, quando a expressão IL foi usada pela primeira vez na revista Alma
Portuguesa, através de Luís de Almeida Braga, um dos “mestres”803 do movimento. O
movimento teve sua origem

[...] próxima nos meios acadêmicos mais reacionários da Universidade de Coimbra,
logo após a implantação da República. Ali estudaram e travaram os primeiros
conhecimentos e amizades os seus principais animadores e mentores. Ali foram
dados os primeiros passos para a criação do movimento, pois ali iniciaram os seus
dirigentes a sua atividade política e publicista.804

Ao contrário do movimento brasileiro, o português não tinha um líder único e
hegemônico e, sim, um grupo de universitários, que haviam acabado de sair da Universidade
de Coimbra: José Hipólito Vaz Raposo, Luís de Almeida Braga, António de Sousa Sardinha,
Alberto de Monsaraz, José Pequito Rebelo e Francisco Rolão Preto. Apesar dessa organização
pautada na inexistência oficial de um líder único e hegemônico, António Sardinha era visto
como uma espécie de mentor e líder incontestado do movimento lusitano.805

Os primeiros integralistas eram bastante dogmáticos na questão da restauração do
regime monárquico, o que dificultou bastante as suas relações com outras forças
antiliberais, nomeadamente com os católicos tradicionalistas e com republicanos
conservadores. [...] Os fundadores do Integralismo começaram a individualizar-se
em Coimbra, ainda estudantes universitários, não na luta política ativa, mas na vida
literária e cultural. Alguns eram mesmo republicanos, como o seu fundador e
principal teórico, António Sardinha. [...] Os integralistas eram conhecidos na
comunidade estudantil de Coimbra pelo seu comportamento elitista e por um
acentuado aristocratismo intelectual. A sua base social, sendo superior à média da
comunidade estudantil, não era por si só grande elemento de distinção. Embora
alguns proviessem da pequena aristocracia ou do latifúndio alentejano, em todos
possuíam fortuna familiar. Aliás, mais do que aristocratas por genealogia, no que
não se distinguiam de muitos outros, eram-no, acima de tudo, por elitismo de
afirmação intelectual.806
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A utilização do termo IL, por Luís de Almeida Braga na revista, demonstrava a tônica
do grupo, uma vez que o periódico era editado, na Bélgica, por um grupo de exilados
monárquicos portugueses que representavam um dos segmentos de maior difusão do
pensamento maurrasiano. Um ano depois, foi fundada a revista Nação Portuguesa com intuito
de difundir uma proposta monárquica em Portugal, na concepção integralista. No ano de
1922, suspenderam as atividades por não concordar com o Pacto de Paris.807 Poucos dias,
depois da divulgação do acordo, em 04 de maio, a Junta Central do Integralismo Lusitano
divulgou um manifesto no sentido de decretar oficialmente a suspensão das atividades
políticas:

2º - Para que não possa atribuir-se ao Integralismo Lusitano a responsabilidade de
retardar ou prejudicar o advento da Monarquia, suspende imediatamente a sua
atividade de organização política, até que as circunstâncias demonstrem que só os
processos e doutrinas do Nacionalismo podem assegurar a certeza da restauração. 3º
– Afirma o seu propósito de continuar o combate à república, pela defesa e
propaganda doutrinaria dos princípios do Integralismo Lusitano. 808

O início de um período mais intelectualizante, no sentido doutrinador, representa um
marco de queda dos ideais integralistas: “Sob o ponto de vista estritamente organizativo, o IL
nunca recuperou da autodissolução de 1922. Alguns anos mais tarde, a morte do seu líder
incontestado, António Sardinha, dificultou ainda mais a tentativa de reconstituição”.809 A
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morte precoce do principal intelectual do movimento, em 1925, representou uma queda na
força integralista. Logo após,

em 1926, desvinculando-se a Duquesa de Guimarães do Pacto de Pais, os
integralistas retomaram a atividade política até que, em 1932, feita a união
monárquica na sequência da morte de D, Manuel, dera por definitivamente
dissolvido o Integralismo Lusitano enquanto organização política. 810

O IL nunca se transformou em uma agremiação política totalmente organizada em
uma concepção partidária ou regimental. O movimento, por ser um celeiro de intelectuais,
agia principalmente no campo das ideias, tendo as letras como principal arma de
desenvolvimento político. “O Integralismo Lusitano foi um movimento político que, acima de
tudo, sempre se caracterizou por um grande elitismo social e cultural”. 811 O movimento mãe,
Action Française, possuía uma força organizativa o que deu sustentação aos grupos. Contudo,
“o Integralismo Lusitano nunca se transformou numa liga política com uma solidez
organizativa equiparável à Action Française”.812 A ausência de uma força organizativa do IL
não tem ligações únicas com sua caracterização, mas também com o momento que o país
vivia, uma vez que a organização republicana não criou um mecanismo democrático que
propiciasse a incorporação de novos atores políticos.813 Os monárquicos integrais enxergavam
uma associação entre partidos políticos contra o mal democrático que precisa ser combatido.
Segundo cartilha do movimento: “Para a Democracia, a Nação não existe organicamente; só
há partidos políticos, agrupamentos numéricos de indivíduos-eleitores, lutando em nome do
interesse público para utilidade dos associados”.814 A falta de uma força burocrática, em
caráter partidário, gerou obstáculos no sentido de crescimento político, o que criou a
ramificação do grupo:

A opção fascista colocou-se a grande parte do setor juvenil e dos simpatizantes
militares. O núcleo duro da Junta Central irá manter-se fiel à monarquia, apoiando
todos os projetos de instauração de uma nova ordem corporativa e radicalmente
antiliberal. [...] Alguns elementos da chamada segunda geração integralista aderiram
de imediato à ordem salazarista, como Marcello Caetano, sucessor de Salazar no fim
da década de 60. Mas em 1932, Rolão Preto, ao mesmo tempo que aceitava a
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dissolução da Junta Central da qual era o elemento mais jovem, fundou o NacionalSindicalismo.815

Excetuando o período relacionado a essa nova organização política nascedoura no
interior IL, o Nacional-Sindicalismo (N/S), as bases políticas sempre foram mantidas e foram
justamente elas as responsáveis por circular no Brasil ideias que mereceram atenção no
movimento neomonárquico brasileiro e a posterior AIB. Os integralistas lusitanos:

[...] afirmaram-se como nacionalistas e corporativistas, monárquicos e reacionários,
tradicionalistas e organicistas, antiparlamentaristas, positivistas de direita (como
Barrès e os teóricos da Action Française, Maurras, Daudet e Bainville), cientificistas
(o caso mais notável é Pequito Rebelo embrenhado na leitura de Gustave Le Bon),
profetas da sociedade antiburguesa (como Geroge Sorel e George Valois agremiados
no Cercle Proudhon) e antimaterialistas, progressivamente neotomistas (sobretudo
António Sardinha na esteira de Jacques Maritain e de Maulnier).816

O brasileiro utilizou ideias pautadas na leitura da Le Bon e outros teóricos (ver
capítulo 1), ainda que seu pensamento fosse marcado pela ambiguidade, pois utilizou uma
teoria que era criticada por ele próprio. A sua apropriação, incorporação e conhecimento são
marcados por relações semelhantes aos companheiros integralistas de Portugal, uma vez que o
campo de partida do IL foi o campo da intelectualidade, antes de enveredar para a
organização política.817
A consolidação do pensamento literário em torno do discurso reformista, conservador
e radical pautou a década de 1920 no Brasil, por meio do movimento verdeamarelismo, sendo
o caminho feito da mesma forma que os lusitanos haviam feito pouco antes. A literatura
sempre teve um papel fundamental para a construção do movimento brasileiro e, como já
afirmado, no caso lusitano, a importância é ainda maior no sentido de congregar, pois não
havia consenso entre os “mestres”. Dessa forma,

[...] o ponto de unidade que os individualiza e cujo estigma marcará a sua
intervenção futura inicia-se no campo literário e estético. Aqui interverção enquanto
estudantes, constituindo-se em tertúlia de debate e leitura. Sardinha republicano
frequenta o monárquico Monsaraz e juntamente com Hipólito Raposo publicam
ficção, poesia, crítica de teatro, etc. Eram conhecidos com o grupo dos
‘Exotéricos’.818
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O N/S foi criado após uma ramificação que ocorreu no IL, tendo em Rolão Preto a
liderança central. Conhecidos como camisas azuis, representou “um processo de fascização do
Integralismo Lusitano”.819 A organização política cresceu rapidamente e representou uma
espécie de radicalização do IL. Rolão Preto pode ser caracterizado como “o primeiro fascista
entre os fundadores do IL”.820
Os fascistas portugueses (N/S) utilizavam as camisas azuis, representando os
trabalhadores e a cruz de Cristo, simbolizando a tradição portuguesa. Segundo Rolão Preto, o
nascimento do movimento ocorreu “como todos os movimentos europeus congêneres,
fascismo e nazismo, sem um programa rigorosamente definido [...]. Definir é limitar, disse
Mussolini”.821 O nacionalismo era o ponto central do movimento e era identificado como uma
herança vinda dos propósitos idealizados pelo IL.822
O N/S, por possuir um discurso visivelmente opositor ao governo Salazar, não
conseguiu permanecer na legalidade por muito tempo. Em 1934, o Estado Novo português
iniciou uma repressão sistemática contra qualquer ação do movimento. Apesar da proibição,
manteve-se ativo até o final da II Guerra Mundial. A vida clandestina do N/S divide-se em
dois períodos: entre 1934-1936, o movimento ainda consegue manter alguma atividade; a
partir de 1936 e até o final da guerra, este não passa de uma rede de amigos políticos.823
Verifica-se que a radicalização conservadora propagada pelos N/S enxergou, em
Plínio Salgado, uma possibilidade de ascensão nas relações luso-brasileiras.

Muito Ilustre Camarada do Além-Mar: Em meu nome pessoal, em nome do
Nacional Sindicalismo, movimento político similar ao do Integralismo Brasileiro, de
que é Chefe a figura prestigiosa de Rolão Preto, uma das maiores cabeças da
intelectualidade lusíada e pessoa de formoso caráter, apresento a V. Exª, de começo,
as melhores saudações. Dizer-lhe como seguimos de perto, com o melhor do coração
e o melhor dos entendimentos, a marcha do integralismo brasileiro, quanto
admiramos Plínio Salgado, seu Chefe prestigiosíssimo e figura de singularíssimo
talento na vida intelectual brasileira, julgo-o desnecessário. Tomo a liberdade de lhe
escrever, meu Ilustre Camarada para lhe enviar a brochura anexa, de Eugênio de
Belonor, pseudônimo de um sacerdote católico, o Pe. Antonio Rezende, um dos
mais entusiastas dos mentores N.S. Brevemente lhe enviarei o livro do Dr. Rolão
Preto (um dos primeiros definidores do Nacionalismo Português e companheiro de
António Sardinha), que acaba de sair, sobre os acontecimentos de Espanha e que
tanto êxito obteve. Espero que em troca V. Exª terá a bondade de me distinguir com
a oferta dos seus excelentes livros, não só de doutrinação puramente política, mas os
seus romances de intenção também verdadeiramente integralista. Tenho lido com
verdadeira paixão todos os livros que tenho podido de sua autoria, mas são
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infelizmente poucos. Apesar de perseguido pelo Estado, o Nacional Sindicalismo é
um movimento em permanente vibração. Todo ele segue com verdadeiro interesse
as lutas dos seus irmãos brasileiros e deseja o triunfo da candidatura de Plínio
Salgado à suprema magistratura do Brasil. Muito me interessava receber os jornais e
revistas integralistas brasileiras. Estabelecer-se-ia assim um mais estreito
intercâmbio cultural, sempre de grandes vantagens. Desejando as maiores venturas
ao Integralismo e ao seu Chefe prestigioso, afirmo-me com a maior das estimas e
apreço.824

A correspondência possui uma riqueza documental na análise, uma vez que é possível
perceber que há uma relação de trocas entre os movimentos principalmente em torno da
semelhança e proximidade política. Entende-se porque Plínio Salgado procurou Rolão Preto
logo na primeira semana de exílio, em 1939 (ver capítulo 5). Um intercâmbio político e
informativo entre Brasil e Portugal representaria, para aquele momento, uma excelente
estratégia de expansão dos ideais coorporativas, uma vez que os regimes em vigor –
Salazarismo e Varguismo – alteraram as estruturas organizativas dos respectivos países.
O N/S é entendido como um período do IL no sentido da radicalização fascista, mas
com determinados aspectos mais delimitados no sentido de combate político encarando a
ameaça comunista e socialista como papel central na defesa nacionalista. 825 A pretensão da
investigação no que tange o IL e N/S é promover a identificação dos elementos comparativos
entre os grupos portugueses com o brasileiro. Dessa forma, no interior do objeto analítico,
pode-se afirmar que a política fomentada na Universidade de Coimbra, oriunda de uma
cultura francesa com dogmas clericais e, inspirada na euforia italiana, fez com que ocorresse
no Brasil a consolidação do discurso nacionalista conservador radical de Plínio Salgado.

4.2 PORTUGAL E BRASIL: CIRCULARIDADE CULTURAL

Os processos políticos dos integralismos foram criados com um aspecto de busca da
verdade em consonância com um necessário convencimento. Em conferência na Faculdade de
Direito de Recife, em 1933, ele afirmou que: “A mobilização de pensadores, estudiosos,
intelectuais, é condição fundamental do êxito desta campanha. São eles que devem transmitir
ao povo o conceito sereno da verdade”.826 Ou seja, a verdade integral era colocada como a
824
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defesa da sociedade e a busca pela doutrinação das massas era um elemento central do
movimento, tanto é que, no mesmo ano da afirmação anterior, disse, ao lançar mais uma obra
literária de catequização: “O povo compreendeu-o. A ideia nova, que palpita nele, iluminou as
consciências. Centenas de milhares de brasileiros vestiram a camisa-verde, após a leitura
dessas páginas”.827 A prática da cultura política nacionalista, “preconiza a criação de um
Estado autoritário, eventualmente monárquico, que assentaria nas comunidades naturais, a
cultura política católica procura as vias da realização do cristianismo na cidade através de
organizações políticas diversas e por vezes opostas”.828
Tais concepções culturais estiveram presentes não só no integralismo brasileiro, como
também no movimento similar português, em que os integralistas definiam-se como
doutrinadores, ou seja, aqueles que possuem uma verdade a ser levada para a sociedade. Anos
antes das palavras de Plínio; um dos “mestres” do movimento lusitano, Pequito Rebelo, em
1921, disse: “O integralismo, verdadeira ressurreição do espírito nacional, é ao mesmo tempo
uma doutrina de princípios, um sistema de instituições e uma disciplina de combate”. 829 Os
princípios podem ser caracterizados como elementos políticos de dominação, por isso a
preocupação dos movimentos em criar mecanismos de entendimento popular. Pequito Rebelo
argumentou: “é conveniente que o integralismo seja traduzido na simples e forte linguagem
do lavrador, que tem uma fala e um pensamento, aprendidos na escola da Terra”.830 A
dominação e a catequização seriam mais plausíveis, ponto de vista compartilhado também por
Plínio Salgado que, ao lançar o livro O que é integralismo, em 1933, disse:

A presente exposição da doutrina integralista eu faço para as massas populares,
procurando ser o mais simples possível [...] Escrevo para o meu povo, numa hora de
confusão e de dúvidas, tanto nacionais como universais, e todo o meu desejo é tornar
acessível aos simples o pensamento que já penetrou dominantemente as classes
ilustradas do País. Este livro pertence ao operário das cidades e aos trabalhadores do
campo, ao soldado e ao marinheiro, ao estudante que ainda não atingiu os cursos
superiores, aos pequenos proprietários, aos pequenos comerciantes, aos animadores
das modestas iniciativas agrárias ou industriais. 831

Uma das formas de expansão dos movimentos conservadores era através da educação.
Dessa forma, os portugueses criaram juntas escolares com o objetivo de desenvolver, com
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mais propriedade, o movimento. Em 1931, na cidade de Coimbra, a Junta Escolar de
Coimbra do Integralismo Lusitano lançou um comunicado que dizia:

O esforço doutrinário do Integralismo Lusitano, em menos de duas décadas, bastou
para varrer da melhor parte da mentalidade portuguesa a nuvem fantasmagórica e
mitos que de há muito a vinham degradando. Dia a dia, os fatos de cá e de fora vêm
dando luz mais viva às nossas diretrizes políticas, sociais e econômicas. [...] É nosso
propósito promover a publicação duma série de Estudos Políticos, econômicos e
sociais, de instante oportunidade, subscritos por alguns dos melhores valores do
nacionalismo português. Só com grandes sacrifícios, que voluntariamente aceitamos,
poderemos vencer as enormíssimas dificuldades materiais com que inevitavelmente
vamos defrontar-nos. Conosco trazemos apenas aquela fé inabalável que multiplica
as forças, e o entusiasmo, sem mancha da nossa mocidade. 832

A chamada doutrinação era elemento central dos movimentos radicais do século XX.
A AIB possuía diversos periódicos833 com o objetivo de divulgar os preceitos integralistas:
“No período de existência legal do movimento integralista foram editados cento e trinta e oito
jornais oficialmente ligados ao movimento, sendo dois de circulação nacional, trinta de
circulação regional e cento e seis de circulação local ou nuclear”. 834 Sobre a imprensa,835
afirmava que:

A grande missão que o país tem o direito de exigir da imprensa nestes dias [...] é,
acima de tudo,- doutrinar. Doutrinar a boa doutrina, que é aquela que se origina da
consideração superior dos acontecimentos [...] num rumo de superior finalidade
política. [...] A imprensa falhará a sua finalidade, se si alistar [...] como orientador de
grupos ou de classes, de interesses pessoais e de conclaves de ambições [...] não
prestará nenhum serviço a nacionalidade. Agirá como uma deseducadora das
massas.836

O incentivo educacional era elemento central do seu discurso que tinha como preceito
a dominação. A necessidade de doutrinar e mostrar à sociedade caminhos a serem seguidos,
era um dos pontos centrais do pensamento pliniano: “A alma de um povo só se desperta com
coragem, com fé, com energia, numa arregimentação contínua, em permanente
doutrinação”.837
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Um dos alvos da sua ação pedagógica eram as crianças, vistas por ele como elemento
maior a ser atingido, o que pode ser constatado em artigo publicado em A Offensiva, em 26 de
janeiro de 1937:

Essa obra, que temos realizado, de educação constante, não mais perecerá. Temos
ensinado às criancinhas a lição da bondade e do amor de Deus e da Pátria; temos
ensinado aos moços a lição da virtude, da castidade, da severidade, da saúde do
corpo e do espírito, a higiene física e moral, a bravura, a fé, a esperança, a alegria;
temos ensinado aos tristes, aos melancólicos, aos displicentes, aos céticos, a lição
dos júbilos interiores que provem das energias da consciência e das forças imortais
do coração; temos ensinado aos que envelhecem a arte de envelhecer com dignidade,
impondo-se ao respeito; temos ensinado aos fracos a lição da fortaleza, aos
revoltados a lição do optimismo criador.838

O sentido da valorização nacionalista foi outra convergência entre os integralismos na
ótica da doutrinação, baliza central dos movimentos conservadores radicais do século XX. A
ideia de nação passou a ser outro ponto de reflexão para ele e para os lusitanos. Para os
portugueses, além do mal causado pela implantação da república, em 1910, promovedora da
destruição da nação. Essa deveria ser recuperada da destruição causada pela monarquia
absolutista, mas com uma particularidade: para os integralistas lusitanos a visão sobre o
absolutismo não correspondia à visão tradicionalista que identificava o poder pessoal como
Monarquia absoluta.
Defensores de uma política tradicionalista, os integralistas ao analisar o PrimeiroMinistro de D. José I, o Marquês de Pombal, começaram: “Por afirmar que o absolutismo não
era uma forma política reprovável e que não se podia confundir com o despotismo ou a
tirania”.839 O grupo dos integralistas,

[...] deseja provar que na nossa monarquia, salvo raras exceções, não houve
‘absolutismo’, pois os reis procuraram sempre respeitar as leis existentes e as
liberdades do povo português. No liberalismo é que, efetivamente, houve
‘absolutismo’, pois calcaram-se as leis legitimas da monarquia. Esta foi, de fato, a
deia apresentada pelos integralistas, que distinguiram ‘poder pessoal’, que o rei tem
efetivamente de assumir, e ‘poder absoluto’, que constitui já um vício. [...] É neste
contexto teórico – de combate, é certo, mas já fora do ambiente polêmico pombalino
de 1882 – que temos de entender a posição integralista em relação ao Ministro de D.
José. Ela vai considerar que o ‘poder absoluto’ só existiu em Portugal no tempo de
Pombal. [...] Diga-se, porém, como complemento, que não era o integralismo,
movimento de raiz miguelista, o único setor monárquico que então tomara posição
contra as manifestações em honra de Pombal.840
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A partir dessa visão, compreende-se, com maior fluidez, que o objetivo dos
integralistas lusitanos não era simplesmente promover a restauração nacional da época
monárquica e, sim, criar um elemento que pudesse justificar a necessidade de retomar o
Portugal dos chamados “temos áureos”, no processo caracterizado como medieval. António
Sardinha afirmou que: “é de uso corrente reputar-se à Idade Média como um eclipse
duradouro da inteligência humana, só ressuscitada do seu sono longuíssimo pelos clarões
vitoriosos da Renascença. A calúnia da Idade Média é a calúnia contra a Igreja”. 841 Ou seja,
os valores medievais de defesa nacionalista estavam associados a uma prática cristã. Tal
modo de pensar levou-o a afirmar que: “Construir uma Pátria é muito difícil. [...] Porque uma
Nação pode ser uma obra política, mas uma Pátria é uma arquitetura moral e espiritual”.842
Pensar o nacionalismo com a prática religiosa era o caminho difundido por ele, que discursava
aos militantes defendendo a relação entre o sentimento nacional e o pensamento cristão. Em
entrevista concedida ao Correio da Manhã, afirmou:

Despertar em si próprio as forças do sentimento nacional porque a fusão de todas as
centelhas de patriotismo de cada coração formará fogueira que incendiará o grande
coração da Pátria Total. Pedir a Deus coragem e paciência, fortaleza e inspiração,
energia e bondade, severidade sem alarde, bravura sem ostentação, virtude sem
orgulho puritanista, humildade sem dignidade e dignidade sem egolatria. 843

O renascimento espiritual foi um movimento que se manifestou sob a influência
francesa, com o objetivo de restaurar valores espiritualistas na poesia, na prosa e na filosofia.
“Este movimento de espiritualização dos intelectuais é marcado, como o da França, no início
do século, por um espírito antimoderno, antiburguês pela nostalgia da Idade Média”.844
A prática em relação à defesa espiritual era um artifício, além da crença, que
conseguia mobilizar a sociedade em torno do ideal integralista: “espiritualismo sem o
nacionalismo, é um erro que atenta contra a natureza humana”,845 dizia Plínio Salgado, que se
apresentava como portador da única forma de conter os anticristãos. Na Cartilha do Pliniano,
documento destinado aos jovens integralistas, afirmava:

- Só o integralismo, portanto, salvará o Brasil? - Sim. Só o integralismo salvará o
Brasil, porque é o único movimento que tem um fim patriótico. O integralismo quer
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a nossa Pátria livre de todos os seus inimigos e de todos os males que dificultam a
felicidade do povo brasileiro.846

Nesse mesmo processo, os lusitanos, no início do século XX, caminhavam no sentido
de buscar uma solução para os problemas portugueses e, como afirmado, a ideia dos
integralistas era retroceder, não no sentido de demonstrar atraso, até porque o grupo sentia
estar na modernidade: “O fato de o Integralismo Lusitano defender a monarquia, o
catolicismo, a divisão social em ordens, e, em alguns casos, a Inquisição; não nos deve fazer
esquecer que os integralistas se sentiam fundamentalmente revolucionários, radicalmente
modernos”.847
No início do século XX, os integralistas mostravam certa preocupação com o rumo do
que definiam por Lusitanidade, ou seja, o nacionalismo português no sentido de glorificação
das raízes no espaço da antiga Lusitânia. Para os integralistas, o caminho de retomar a origem
mais pura de Portugal no contexto de grandeza do país era o real objetivo de luta.848 Em 1923,
o discurso do movimento tramitava na seguinte concepção, segundo Fernão da Vide.849

Precisamos, pois, de restaurar Portugal na pureza das instituições que fizeram a sua
glória e que provieram em linha reta do seu gênio social e político. Se a sua vida se
desnacionalizou, se deixou de ser bem português em algumas das mais belas
manifestações do seu espírito, nas suas atuais maneiras e tendências, e se muito
particularmente o deixou de ser no bom governo da sua casa, urge que nós o
nacionalizemos, o reaportuguesemos, o reconduzamos à claridade primeira do
caminho por onde outrora seguiam seus passos, na firmeza tranquila de quem não
conhece tortuosidades ou desvios. Façamos que Portugal se ponha de acordo
consigo mesmo, que regresse à linha de evolução naturalmente marcada pelo intimo
sentido do seu melhor passado.850

Por isso era preciso a retomada dos valores medievais. Em 1924, António Sardinha
afirmou que: “A constituição histórica da Europa, apoiada na propriedade e na família, é
estruturalmente medieval e católica”.851 Para o grupo, era preciso reconstruir o passado digno
de Portugal, incidindo o passado medieval de glórias em um ambiente católico: “Segundo esta
visão, de um Portugal, tranquilo, pacatamente próspero e tradicional, a Idade Média terá sido
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o ponto alto da história portuguesa, [...] toda ela tem o caráter duma saudade de
embelezamento do passado”.852
Em uma concepção teórica, o regresso à monarquia poderia parecer uma involução;
mas, na concepção integralista com a retomada política, o respeito pelos costumes, através de
um rei legítimo e autoritário,853 Portugal renasceria, pois entendendo o IL como “um
movimento tradicionalista, conservador e contrarrevolucionário”854 a monarquia era vista
como a única saída para as dificuldades de Portugal. 855Alberto de Monsaraz, dentro dessa
contextualização afirma que:

[...] uma vasta e altíssima escadaria, com o Trono lá em cima e na qual se ostentam
até à base, até ao último cidadão, todas as classes sociais organizadas que compõem
a Nacionalidade, as várias elites e aristocracia do sangue, do capital e do trabalho,
cada uma no seu respectivo degrau, só escutando as que lhe ficam superiores,
falando apenas às que estejam dispostas mais abaixo.856

Dessa forma, o caminho liberal adotado por Portugal, no início do século XX, seria
excluído e a grandeza restabelecida com a “restauração de uma tradicional concepção do
Estado-Nação, contra a concepção liberal do Estado, fundada no individualismo político e
expressa, através do sufrágio universal, na democracia parlamentar”.857 Assim, nessa
associação de política e religião, a visão nacionalista poderia ser melhor percebida, uma vez
que o pensamento baseado na concepção cristã tem a exaltação máxima no discurso dos
membros do movimento:

Para nós a Nação tivera princípio, mas o fim só Deus lho poderá dar, devendo assim
considerá-la pela inteligência e pelo sentimento, na sua indefinida duração, na sua
quase-eternidade. Deste conceito derivou o nosso Nacionalismo de doutrina e ação,
para a defesa da unidade de aspirações e sentimentos gerais, no conjunto das regiões
das províncias e das corporações; e afirmou-se o nosso Patriotismo militante, como
sentimento de amar à Nação pelo desejo de a servir em paz e de a defender em
guerra justa: o Nacionalismo em pensamento, amor e ação. A Monarquia, a Realeza,
aprecia-nos como meio, não como fim, neste destino de servir a coletividade; a
doutrina do nosso nacionalismo, para que fosse lógico, perfeito, tinha de concluir na
necessidade do Rei. O monarca era também, em primeiro lugar, um servidor da
Nação. Esta foi a razão que, levanto-nos a confessar a Monarquia, nos tornou ao
mesmo tempo adversários dos outros monárquicos que o eram por diversos motivos
e sem nenhuma razão.858
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Na mesma tônica, ele defendia a reconstrução do Brasil. Enquanto para os integralistas
de Portugal era preciso retomar a lusitanidade, para os brasileiros era preciso a busca da
brasilidade.859 O próprio líder brasileiro afirmava que as relações entre Europa e Brasil eram
próximas, pois os males existentes eram os mesmos. Dessa forma, o caminho que deveria ser
seguido para solucionar os problemas da nação encontrava a proximidade que está sendo
analisada ao longo do capítulo:

Afirmar que não temos os mesmos problemas sociais que agitam os povos da velha
Europa é desconhecer candidamente leis que regem a evolução do capital e trabalho,
na sua marcha secular. [...] Evidentemente, o aspecto forma do nosso problema
social e político não é idêntico ao que nos apresentam outras nações. Pois cada país
tem a sua fisionomia própria, suas circunstâncias especiais, sua maneira de sentir as
crises de natureza universal. Mas o fato é que todas as situações de mal-estar dos
povos têm a mesma origem, vão buscar suas causas nas mesma leis gerais e nos
mesmos impositivos da marcha da civilização.860

Teoricamente a brasilidade deveria estar na raiz indígena existente no Brasil, os
valores dados ao tupi-guarani, como a saudação Anauê é um exemplo claro da imagem que
tentava transmitir. No entanto, é preciso notar que a busca da brasilidade não ocorreu
unicamente e necessariamente nos indígenas. A exaltação do “gentil” era recorrente na
literatura e, com seu oportunismo peculiar, não poderia estar fora da vitrine midiática da
cultura. No entanto, ao analisar com propriedade o pensamento do líder integralista, verificase que o propósito do movimento era a valorização total do período colonial. Ou seja, o único
período da História do Brasil que não havia independência é visto por ele como o mais
benéfico e engrandecedor, justamente por ter a presença lusitana. Em 1933, o autor publicou o
livro Psicologia da Revolução, uma obra destinada aos intelectuais, e nele afirmou que:

O Brasil só fora realmente brasileiro, realmente nacionalista, dentro da Colônia.
Parece um contrassenso, mas é exato. Pois Portugal estava tão longe de nós e nos
excluía de tal forma de sua vida política e social, que tratávamos de viver uma vida
em separado. Uma vida espontânea, bárbara e selvagem. Sobrevivendo a
Independência e o contato mais a miúde com as nações da Europa, começamos a
copiar, operação que nunca deixaríamos mais de praticar através de toda a
Monarquia e através de quarenta anos de República. Essa ânsia de liberdade
avassalava os povos. Toda a América palpitava no grande sonho do século. Em
Portugal mesmo e na Espanha, acentuavam-se os movimentos liberais.861
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Plínio Salgado mostrava atenção com os acontecimentos portugueses. Em 1932, antes
da fundação da AIB, dizia: “ali mesmo na península ibérica, Portugal assume uma atitude
nacionalista que objetiva principalmente à restauração do prestígio do governo”. 862 O autor
transportou para o período colonial a ideia medievalista do lusitano. Como no Brasil não
houve Idade Média dentro da contextualização historiográfica europeia, ele buscou uma raiz
da originalidade brasileira, mas que não pode ser somente o índio. Dessa forma, enxergou a
colônia como o medievalismo, defendido no português, em busca da chamada pureza
brasileira, ou seja, a brasilidade:

Eles nos demonstraram como as elites cultas do Rio e do litoral viviam uma vida
francesa e inglesa, já nos primórdios da Independência, ao passo que o grosso das
populações vivia ainda a vida brasileira que nós criamos durante o longo período da
colônia, sem nenhuma influência, nem mesmo de Portugal. 863

Retomando o período áureo brasileiro, o nacionalismo e a força do Brasil poderiam
ser restituídos de forma intensa e com grandeza. A apropriação era contínua no pensamento
pliniano, principalmente no tocante à relação política entre os integralismos lusitano e
brasileiro, e, contraditoriamente, após essa análise sobre a existência de uma relação clara de
influência, o autor afirma que: “Nada temos que aprender, porque somos infinitamente
superiores”.864 A base do pensamento nacionalista foi o motor do pensamento pliniano e, na
visão radical de cunho conservador, ele convidava os membros da AIB: “Levantamo-nos,
num grande movimento nacionalista”.865
A forma de alcançar a mais pura nacionalidade era uma discussão fundamental para os
lusitanos e brasileiros. O IL, perseverante em procurar na História de Portugal elementos de
legitimação, buscou no sebastianismo forças para comprovar a validade da doutrina.

Na bibliografia do integralismo, vemos que o sebastianismo é aproveitado das
seguintes formas: 1. Como característica racial. 2. Como forma de nacionalismo. 3.
Como justificação de missão divina. 4. Como justificação do imperialismo. 1. A
primeira [...] deve compreender-se como a afirmação esperançosa, ela própria talvez
sebastianista, de uma reserva mística existente na população portuguesa, à qual os
integralistas esperavam vir a recorrer para pôr em prática planos políticos. 866
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Outro aspecto na análise comparativa está no elemento do sebastianismo que era visto
como a correspondência de “uma imagem gloriosamente épica, que praticamente invertia
aqueles valores anteriores, optando agora pelo intervencionismo, pelo peninsularismo, pelo
imperialismo e, necessariamente, pela centralização”.867 Nesse sentido, a mitologia era
elemento que colocava no IL discussões para a criação de uma mentalidade em torno da
doutrina, uma vez que a busca épica e gloriosa seria, assim, o desejo da população. O apelo
para angariar simpatizantes e engrandecer o pensamento intelectual era necessário para a
sobrevida do movimento, uma vez que:

A renovação vinha na sequência do pensamento tradicional, pugnando por um
renovar purificador do espírito português, uma modificação da mundividência dos
portugueses pela restauração da Lusitanidade e pela luta da luminosa Verdade. Na
reconstrução interessavam-lhe o ressurgimento material, a normalização das
faculdades psicológicas do português, a pacificação e a segurança da vida social e
política. Daí que se possa dizer que a mensagem integralista ficou eminente à
solução imediata, sendo o caminho da reconstrução, naturalmente o preferido, dado
o caos político-constitucional e sentimental generalizado provocado pelo estado
amorfo da República demoliberal.868

O sebastianismo é elemento de constante discussão no seio político, uma vez que a
imagem de salvador é associada à imagem do Rei messiânico, místico e salvador e é
justamente essa imagem que se vê nos movimentos radicais do século XX, a busca de um D.
Sebastião. O IL, na tentativa de ser um: “movimento nacionalista (tradicionalista por opção
‘estético-filosófica’ – era assim que os seus arautos se lhe referiam)”,869 em busca da
“superstição duma Idade Média florescente e ideal, imaginada como um sistema de poderes
em equilíbrio”,870 era o elemento que colocava o então Rei corporativista como o Messias.
Contudo, no caso da AIB, não há rei e essa é uma diferença entre os modelos integralistas.
O Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, era uma república consolidada e o retorno
monárquico era inconcebível, mas a chegada ao poder do Messias era bem plausível, segundo
o pensamento pliniano. Em O Rei dos Reis,871 Salgado cita: “Dom Sebastião já não é o Dom
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Sebastião. Com o andar dos séculos, tornou-se o Esperado, o Desejado”.872 O rei não mais
existe, era preciso um novo profeta e Plínio Salgado se apresntou prontamente para ser o Dom
Sebastião brasileiro.
A temática em torno do messianismo foi enredo de dois romances seus. Após o
sucesso do primeiro romance, O Estrangeiro, o autor escreveu outros dois títulos: O
esperado, em 1931, e O cavaleiro de Itararé, em 1933, formando, assim, a trilogia romanesca
denominada “Crônicas da Vida Brasileira”. Após a coletânea, em 1934, publicou A voz do
oeste: romance-poema da época das Bandeiras. Os romances O esperado e A voz do oeste
merecem atenção por apresentar como objetivo básico a análise do messianismo.
O esperado “é um romance complexo e controvertido, cuja trama é de natureza
política. [...] Esse livro foi acusado por muitos de ter conteúdo messiânico”. 873 Salgado
afirmou: “outros entenderam que o livro exprime um pensamento messiânico”,874 e completou
“em nenhum destes meus três romances [...] existe qualquer defesa de tese política”. 875 O
pensamento integralista identifica-se na sua produção ficcional. No romance em questão, tudo
girava em torno da sociedade moderna, temática combatida pelo autor que exalta a aversão ao
cosmopolitismo e às máquinas, vistas por ele como destruidoras da nacionalidade.
Na obra, o autor desenvolve uma série de personagens, cada um apresentando uma
característica da sociedade contemporânea, expondo uma situação de angústia social, para
assim dar sentido ao título do livro. A intenção do autor era descrever as sociedades que eram
regidas em torno da espera do messias como forma de salvação social. Em relação ao
messianismo, o autor faz a seguinte reflexão:

Cada Nação deve ter um remédio adequado a seus males. O mal do Brasil é o
caudilhismo e o messianismo. O mal do Brasil é a personalização de todos os
movimentos. O mal do Brasil é a megalomania dos que pretendem conduzir homens.
O mal do Brasil é a ambição desmedida dos cento e tantos candidatos a ditador. O
mal do Brasil são os manipanços de farda, a que se refere Euclides da Cunha, como
são os budas de fraque, que dirigem os partidos. O mal do Brasil é a mania que cada
qual tem de ser chefe, o que implanta a desordem, a indisciplina. O mal do Brasil é o
endeusamento dos homens e a falência das ideias. O mal do Brasil são as
homenagens repetidas e ridículas a pessoas. É dessa doença que se originam as
revoluções sem programa, os partidos sem ideias, as conspirações, o desrespeito a
autoridade, o despistamento, a hipocrisia, o malabarismo político, a indefinição
geológica dos tabus que formam em torno de si os corrilhos de todos os agitados, de
todos os despeitados, de todos os oportunistas, de todos os perturbadores da ordem.
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[...] um governo de mãos sujas não terá nunca força moral e que um governo, sem a
base de uma consciência formada na massa, é um governo sem estabilidade. 876

Criticou, visivelmente, o messianismo. Entretanto, na liderança que assumiu na AIB,
considerava internamente a imagem de messias, principalmente por ver na: “atitude de
passividade messiânica do povo brasileiro”877 certo elemento positivo. O “chefe exprime uma
consciência, uma cultura, uma unidade de propósitos”878 e o propósito do discurso teórico do
líder era justamente reeducar as massas; mas, no viés doutrinário e autoritário. Nesse sentido,
a figura messiânica era válida e, sempre que possível, colocava-se como um messias
associado a imagens religiosas: “Sede, arcanjo Raphael, o guia do Brasil e dos brasileiros”.879
Uma imagem criada no sentido de comparar-se a um profeta que possuia uma visão
salvacionista no Brasil.
Ao lançar, em 1934, o livro A voz do oeste: romance-poema da época das Bandeiras,
pode-se perceber a matriz europeia do pensamento pliniano. O messianismo era a temática
central, mas especificamente o sebastianismo. Na obra, o autor:

[...] pensa que o povo brasileiro resulta da fusão do messianismo português
(‘sebastianismo’), nascido da lenda de D.Sebastião, rei durante a dominação
espanhola, com o messianismo indígena que ouve o apelo da terra (a voz do oeste),
de onde partiram seus ancestrais tupis. Os dois messianismos se mesclam na fusão
dos dois povos. [...] deste encontro, nasceu o novo messianismo que não é nem o
sonho errante do índio, nem o sonho contemplativo do lusitano. 880

Nesse romance, não negou o valor messiânico, como no anterior. Uma análise das
datas de lançamento promove um entendimento inicial. O primeiro foi levado ao
conhecimento da sociedade em 1931 e o segundo, em 1934, sendo que, em 1932, ocorreu o
lançamento da AIB, ou seja, não era aconselhado desenvolver uma doutrinação contrária ao
líder. Assim, o autor virou o discurso a seu favor, no sentido de legitimar o caráter arbitrário
da prática integralista.
A imagem de liderança era evidente e defendida pelo próprio, que criava elementos e
teorias para fixar a necessidade da superioridade. Em 1937, a AIB lançou um regimento
interno conhecido como Protocollos e Rituaes, regulamento no qual os artigos 10 e 11 deixam
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clara a imagem do líder que deveria ser deslumbrada – a de superior, tendo nos militantes, a
submissão.
Art. 10 – Plínio Salgado é o Chefe Nacional em caráter perpétuo, da AIB, com
plenos poderes deliberativos (Eleição unânime do 1º Congresso Integralista
Brasileiro, reunido em Vitória, capital do Espírito Santo, em 1º de Março de 1934,
reafirmada pelo 2º Congresso Nacional Integralista de Petrópolis, em 7-10 de Março
de 1935 e confirmada pelas Cortes do Sigma, reunidas no Rio de Janeiro, no Teatro
João Caetano, em 15 de outubro de 1936, também por unanimidade). Art.11 – O
Chefe Nacional é a síntese dos anseios de todos os integralistas, o interprete e o
defensor supremos da Doutrina do Sigma; mais que uma pessoa é uma ideia.
Consequentemente: a) – Para os integralistas a pessoa do Chefe Nacional é
intangível. (Art. 9º do Est.) b) – É proibido, sob pena de exclusão automática, a
qualquer integralista, comentar os atos do Chefe Nacional. (Art. 7º dos Est.) c) – É
vedado aos integralistas interpelar o Chefe Nacional sobre qualquer assunto, relativo
ao exercício de suas funções, assim como dar opinião sem haver para isso a
necessária solicitação (Art. 8º dos Est.).881

A força e o autoritarismo eram elementos presentes no movimento, por mais que
interpelasse contra a imagem de força que demonstrava possuir. Para ele, não era prudente a
criação de uma concepção pública autoritária, muito menos messiânica. Dessa forma, a
constante ambiguidade mais uma vez aparece. Em 1931, o autor disse: “e em relação as
nossas aspirações, na figura messiânica do Salvador, do homem que há de vir salvar isto”.882
Ao mesmo momento diz: “Nós, os caboclos do Brasil, pudemos desenvolver-nos à
vontade”,883 e complementa: “O caboclo que era inteligente. Só ele era superior, com a sua
filosofia e o seu sorriso cético. Ele criou a maior frase de todos os tempos da História
Brasileira, que é esta: Plantando, dá!”.884
Ao mesmo tempo em que assumia a superioridade individual, ao se caracterizar como
caboclo detentor de um conhecimento superior e rogar a esperança em um Messias que está
por vir, ressaltou:

Desgraçadas as nações que estiverem contemplativas esperando um Messias! O
Messias era um só e já veio para iluminar todo o gênero humano. [...] Um povo que
espera o seu salvador e não dá um passo para se salvar, por si mesmo, é um povo
destinado à escravidão e ao capricho do primeiro aventureiro. No velho Portugal
seiscentista, quando se esperava a volta de D. Sebastião, surgiram vários
embusteiros intitulando-se o Rei – rei vivo. Um deles nem falava o português,
porque era italiano. Um outro foi ex-frade, e outro um desequilibrado. O povo os
acompanhou e aclamou. É que os povos que se tornaram messiânicos, estão sujeitos
a exploração de todos os charlatães. Não quero que o meu Brasil seja assim. [...]
Todo o meu esforço tem sido o de transportar as preocupações de ordem pessoal, tão
881
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comuns no Brasil, para as preocupações de ordem doutrinária e especulativa. [...] O
integralismo combate, pois, o messianismo. O que vale em nosso movimento, como
argumentação para atrair os brasileiros, não são os homens, porém os livros que os
homens publicam, as conferências que fazem, os artigos que escrevem. É com esses
elementos que se deve julgar o Integralismo, porque esses elementos têm caráter de
permanência e perpetuidade, ao passo que os homens são transitórios. É uma
abdicação de liberdade, é uma humilhação humana, é uma renúncia à personalidade
acompanhar um homem só porque ele é um grande escritor, um grande guerreiro,
um padrão de honorabilidade, um índice de bondade, um exemplo de heroísmo. 885

O integralismo não combatia o messianismo, utilizou um discurso de oposição para,
mais uma vez, dar senso a busca de uma originalidade, quando, no entanto, representa a visão
lusitana que tinha no Rei o esperado da nação, que acreditava na necessidade da dinastia
hereditária para o desenvolvimento de uma nação pura e nacionalista. Segundo o integralista
lusitano, Fernão da Vide:886

O que, portanto, caracteriza o poder político da entidade que governa é a sua
reconhecida soberania, visto que representa o interesse soberano da sociedade. E
como a soberania deste interesse se impõe com toda a força de uma realidade
coerente consigo mesma, independente e una, a entidade que houver de o
representar, exercendo as funções de governo que o exprimem e satisfazem, não
deverá ser contraditória, nem o seu poder poderá deixar de ser pessoal e
independente.887

A relação de superioridade em torno do líder é de inconquistabilidade, a força
remetida ao “Chefe” é vista como total, assim como o Dom Sebastião brasileiro, que se
inspirava nos elementos reais da monarquia integralista para o desenvolvimento do seu
pensamento doutrinário. Vale destacar que a ideia da força real (em discurso) não compete a
uma ditadura no sentido prático. Segundo o pensamento integralista,

[...] se numa ditadura perfeita, ao Rei compete servir acima de tudo o interesse da
nação a cujos destinos preside, só por meio das garantias de continuidade que a
Dinastia lhe oferece ele pode atender a perpetuidade desse interesse tão alto e
imperativo que o tem como representante e juiz. O Rei não vive sempre [...] E então
alguém do seu sangue vem tomar-lhe o cetro e provar, pela continuidade do
comanda, a virtude primacial da Realeza, o valor da Dinastia.888

Ao analisar a dinastia e o efeito hereditário, pode-se pensar no processo comparativo
com o seu pensamento integralista, inicialmente nada; mas, ao mesmo tempo, verifica-se,
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segundo reflexões anteriores, que a sua liderança não era a ideal, mas aceita por parte dos
neomonárquicos brasileiros. Independente da presença ou não dos monarquistas brasileiros
como elemento de apoio a ele, vê-se que o discurso de poder eterno e total era a base central
de suas palavras, que tinha como propósito máximo na AIB a exaltação da sua própria
imagem. Tal elemento era básico para a manutenção da ideia integralista brasileira. Nessa
concepção, Plínio utilizou o termo gênio político para se autodenominar:

O gênio político facilmente reconhece esses valores falsos, que se proclamam
portadores de ideias novas, que falam habitualmente em nome do futuro: seu
característico é a transigência, a acomodação, a incapacidade de agressão às
formulas antigas, o apego aos detalhes, a incapacidade de visão global dos
problemas.889

Assim como para os lusitanos, o apelo para uma liderança divina e incondicional foi
fomentado. A força colocada em Deus na atribuição da liderança a ser criada em torno da sua
imagem era vista como um elemento natural e de necessidade perante a situação de destruição
que o mundo do período entre guerras vivia:

Nesta hora tormentosa para o mundo, e neste momento de tantas angústias para o
meu Brasil, sinto a minha responsabilidade grave e procuro falar menos como um
agitador, que tive necessidade de ser para despertar minha Pátria do que como um
construtor, um homem de Estado, um embaixador da Nova Nacionalidade. Volto-me
para a única ‘fonte de água viva’, para a ‘luz do mundo’, para aquele que vivendo
como um Deus a vida que só um Deus pode viver, ensinou aos homens a viver a
vida de homens e deu-lhes o senso profundo da harmonia de que nos temos afastado
tanto porque de há muito perdemos todo o conceito exato, linear, perfeito, da
personalidade humana.890

No componente de autoridade891 do movimento integralista lusitano, Hipólito Raposo
destacou que à “ideia da igualdade humana, essencialmente injusta e anárquica,
contrapunhamos a ideia de diferença que implica a hierarquia dos valores e a coesão da
disciplina, sob o império da autoridade”.892 Nesse contexto, ressalta-se que o IL “apresentava
uma série de propostas concretas essenciais à unidade: necessidade de um rei, como um líder
único e incontestado”.893 Com essa inspiração, Plínio Salgado, no Brasil, afirma que devido
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ao fato de que “a humanidade vai hoje caminhando sem disciplina, entregue a essas forças
bárbaras que arrastam a todas as degradações e todos os crimes”, 894 era preciso a busca de
uma solução forte capaz de resolver os males que atormentam a sociedade. Com isso, iniciou
teorias para justificar a necessidade da forma autoritária no nacionalista: “a Pátria, ela mesma,
é uma expressão de disciplina. E, tendo desaparecido a disciplina, desaparece a Pátria [...]
Como salvamos a Liberdade? Pela disciplina”.895 O líder integralista ressaltou, ainda, que “os
governos perderam a autoridade”,896 por isso o discurso de força como único elemento de
organização da sociedade brasileira:

Precisamos de autoridade capaz de tomar iniciativas em benefício de todos e de cada
um; capaz de evitar que os ricos, os poderosos, os estrangeiros, os grupos políticos
exerçam sua influência nas decisões do governo, prejudicando os interesses
fundamentais da Nação. Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que só
haverá desordens.897

Com a mesma contextualização do IL, no sentido de demonstração de força e poder, o
integralismo brasileiro foi se desenvolvendo sob a égide da Igreja Católica que passava a ser
sustentáculo dos dois movimentos. Afirmou Pequito Rebelo sobre essa relação:

A Monarquia não só reconhece a Religião, mas corporativista por essência,
reconhece a Igreja no maior prestígio, dignificação e liberdade; e regime de ideal e
espiritual, reconhece e projete todas as formas de embelezamento e elevação
intelectual da vida humana, a arte e a ciência nos seus institutos, com sua
representação.898

Em documento oficial do movimento integralista, definiu o tom amistoso com a Igreja
Católica que passaria a ser sustentáculo para o regime monárquico.

A Monarquia reconhece os benefícios que a Igreja Católica deve à civilização e à
Nação Portuguesa. Confere-lhe nos seus domínios a mais ampla liberdade de
propaganda, organização, disciplina interna e ação social; aceita a sua moral,
respeita e protege o seu culto, propondo-se viver com ela na mais perfeita harmonia,
no regime tradicional das concordatas ou em separação, se mais convier aos
interesses de ambos. Entrega às missões religiosas de missionários portugueses, a
evangelização das colônias, reivindica os direitos antigos do Padroado do Oriente;
restitui à Igreja o que lhe foi extorquido; dá liberdade de associação religiosa para
fins de piedade, beneficência ou ensino. Reconhece a sua personalidade jurídica para
adquirir bens por qualquer título legítimo; assegura a sua representação nos corpos
894
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do Estado, dando-lhe a categoria de primeira instituição moral dentro da sociedade,
onde é o maior fundamento de paz e da ordem. 899

Com uma demonstração de força que contém o regimento católico ao lado, o
integralismo lusitano foi expandindo politicamente e atravessou o Atlântico, chegando ao
Brasil um discurso de força e poder, além da defesa da união de elemento militares e civis a
serviço na nação, pois para Plínio Salgado “a nação é uma só. Os nossos males são mais do
regime que dos homens. Todos os brasileiros honestos devem ser chamados a cumprir esse
dever. [...] O governo forte deve supervisionar, orientar, estimular as forças nacionais. Deve
ser criador de civilização”.900 Justamente esse o discurso monárquico integralista que
afirmava ser o monarca: “em primeiro lugar, um servidor da nação”.901
A prática da disciplina, elemento associado ao governo de força e autoridade era outra
concepção que esteve presente no pensamento do principal intelectual do IL, António
Sardinha. Na obra O valor da raça, de 1915, afirmou: “O culto da disciplina cativa a
juventude”.902 A disciplina pregada por ele no Brasil, com contextualização similar a de
Sardinha, tinha como objetivo a restauração da autoridade nacionalista contra o avanço
democrático brasileiro, no decorrer do século XX.903 Nessa contextualização, o líder
integralista brasileiro afirmou que:
Em relação a esse importante setor, nós o mantemos com ‘escola de disciplina’. O
camisa-verde aprende a ser modesto, diligente, respeitoso; adquire um exato
conceito da Autoridade; aprende a amar a sua Pátria e a tudo sacrificar por ela,
inclusive seus interesses e vaidades pessoais; aprende a sofrer, a calar, a trabalhar
sem alarde; aprende a amar seus companheiros, que constituem hoje uma família de
400.000 irmãos. No dia em que todos os brasileiros forem ‘camisas-verdes’, estará
resolvida a primeira questão desse complexo problema da Ordem. 904

O autoritarismo e a defesa de uma rígida disciplina, por parte de Plínio Salgado,
caminhavam em um sentido de demonstração de liberdade partidária, argumento que marca
ambiguidade, mas necessária para a manutenção da ordem e do controle sob o grupo, por isso
dizia constantemente que:

O Chefe do nosso Movimento exerce as suas funções desde 7 de outubro de 1932,
em obediência à vontade soberana da massa dos camisas-verdes. Cada vez que o
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integralismo cresce, duplicando ou triplicando seus efetivos, o Chefe tem o cuidado
de renovar sua renúncia, perante à massa dos seus comandados. É a vontade
absolutamente livre destes que, espontaneamente delibera, constituindo a suprema
autoridade do Partido.905

Com grande militância dos seguidores que o acompanhavam, impedia qualquer outra
posição, a não ser a manutenção constante e suprema de Plínio Salgado na liderança da AIB.
Por mais que quisesse realizar um discurso de exclusão da imagem de chefe incondicional, o
crescimento como líder máximo continuava a existir: “Não estou chefiando este movimento
por ambição pessoal. À proporção que ele cresce, vou me sentindo desobrigado perante a
História. Quero ser a raiz obscura enterrada no coração da Pátria”. 906 Afirma que: “Não me
tivestes convosco; tivestes, entretanto, a nossa ideia. [...] Minha presença daria, à vossa festa,
o cunho de uma afetividade pessoal. Minha ausência deu a ela o cunho altíssimo de um culto
ao Pensamento”.907 Assim como Sardinha, em Portugal; Salgado, no Brasil, caracterizava a
necessidade disciplinadora para o êxito do movimento: “Que a nossa disciplina seja rígida e o
Chefe seja intransigente na sua manutenção; mas que essa disciplina não seja inspirada nunca
em possíveis super-qualidades de um homem e sim, na clarividência de uma ideia
revolucionária”.908
As referências anteriores são oriundas de artigos em periódicos integralistas que foram
publicados em formato de livros para os militantes e principalmente para simpatizantes do
movimento e futuros membros da AIB. No entanto, quando se analisam os documentos
doutrinadores do interior do partido, a organização e o sentido do líder demonstram uma força
de rigidez e disciplina total. No Regulamento do Departamento da Juventude Integralista há:
“Art.17º - O Chefe Nacional é o comandante supremo da Juventude Integralista”. 909 Em
documento destinado aos plinianos afirmou “– Qual deve ser a mais bela ambição de um
jovem integralista? – Morrer pela sua Pátria, pelo seu Deus, pelo ideal e pelo Chefe
Nacional”.910 Em documento aprovado no 2º Congresso Integralista Brasileiro realizado na
cidade de Petrópolis, em 7 de março de 1935, afirmou: “A Ação Integralista Brasileira é uma
associação civil, com sede na cidade de São Paulo, e é um partido político, com sede no lugar
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onde se encontrar o seu Chefe Supremo”.911 Nos Protocollos e Rituaes de 1937, regimentou
que: “Todas as sedes da AIB, deverão ter: I – Na sala principal: a) – O retrato do Chefe
Nacional, entre as Bandeiras Nacional e Integralista, cruzadas”912 enquanto no artigo 105:
“Todas as sessões que tiverem o comparecimento do Chefe Nacional, serão consideradas
solenes”.913
São expressões que demonstram, através de mecanismos legais, a exaltação que se
deveria ter em relação à imagem de Plínio Salgado, sendo que, em parte dos discursos
literários, a visão era outra. Era indiscutível a presença e a liderança dele na concepção de
formação do integralismo e da construção política que estava por trás do movimento no
sentido mimético de influências lusitanas. Em um panfleto datado em agosto de 1937,
verifica-se um documento oriundo do discurso pronunciado na sessão soleníssima das Cortes
do Sigma, de 12 de junho de 1937, em que foi proclamado candidato à sucessão presidencial,
na ocasião intitulado de O sentido cristão do integralismo.914 Nele o líder da AIB proferiu
que:

Esse é o Estado Integral, como eu compreendo no recesso de minha consciência, nas
horas caladas em que me dirijo a Deus, pedindo-Lhe que faça a felicidade de meu
Povo. É por isso que neste momento, quero fazer-vos a profissão pública de minha
fé: Eu creio em Deus Eterno; creio na Alma Imortal; creio no poder optativo,
deliberativo, da Alma Humana e na sua capacidade de interferência nos fatos
históricos, levantando as multidões e conduzindo-as. Creio em Cristo e na luz que
d’Ele desce. Creio que aqueles que O invocam, que Lhe suplicam inspiração, que
Lhe requerem humildemente sabedoria, força, esperança, escutam as harpas
misteriosas dos Arcanjos que despertaram um dia os homens simples e de boa
vontade para que louvassem o Senhor. Por Cristo me levantei; por Cristo quero um
grande Brasil; por Cristo ensino a doutrina da solidariedade humana e da harmonia
social; por Cristo luto; por Cristo ensino a doutrina da solidariedade humana e da
harmonia social; por Cristo luto; por Cristo vos conclamo; por Cristo vos conduzo;
por Cristo batalharei; Na hora da perseguição, das dificuldades, das incertezas, para
nós, para o Brasil, quero contar convosco, ó Cristo. Na hora da vitória, quero
construir convosco. E quando nos chamarem fracos, ó Cristo, eu vos peço, dai-nos,
do alto da vossa glória, a vossa fortaleza.915

A relação da liderança com o aspecto religioso era o mote que Plínio usava para se
transformar em além de líder político, líder religioso. Assim como os lusitanos, pregava a
defesa de uma unidade cristã de intensidade e força em torno do cristianismo tendo a imagem
carismática como um elemento de unidade no movimento. Em entrevista concedida em 1970,
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o líder integralista afirmou que acreditava possuir: “uma capacidade inata de comunicação
com as massas. Embora não saiba explicar se se trata de um fenômeno psicológico ou de uma
natureza, tem a certeza de possuir esse dom pessoal”.916 Dessa forma os objetivos e
doutrinações eram ainda mais práticas no ato de levar ao grupo desejos e necessidades,
principalmente no cunho político, fundamentação que o transformava no Chefe supremo e
absoluto do movimento. A figura do chefe e a necessidade de submissão era relevante aspecto
dos lusitanos no sentido de aprimorar os ideias integralistas. Rolão Preto, em 1932, afirmou:
“O Chefe, que é livre, comandará, assumindo todas as responsabilidades da ação nacional”.917
Justamente com a concepção religiosa, elaborou outra forma de fortalecer a família
cristã, um dos pilares do integralismo. Para o líder, o município possuía, através da família, a
garantia da autonomia de um processo organizativo na política. No Manifesto de Outubro,
exclamou que era preciso: “fazer funcionar os poderes clássicos (Executivo, Legislativo e
Judiciário), segundo os impositivos da Nação Organizada, com bases nas suas Classes
Produtoras, no Município e na Família”.918 Ainda no interior regimental da AIB, em 1933, nas
Diretrizes Doutrinarias, afirmou que:

O Município é uma reunião de famílias. A origem do município na Família tornou-o
sagrado, intangível, em tudo o que disser respeito a seus interesses peculiares. Esses
interesses, porém, como os individuais, não podem exorbitar, ao ponto de a si
próprios se ferirem. Assim, o Integralismo, mantendo a autonomia do município,
subordina-o aos interesses da região ou da Nação, em tudo o que se relacionar com
serviços de caráter geral e técnico. 919

Tal defesa o rotulou como o “pioneiro do municipalismo”,920 mas vê-se que não se
tratava de pioneirismo, uma vez que a valorização na autonomia municipalista era de origem
lusitana no interior da defesa integralista. Hipólito Raposo, ao refletir sobre os preceitos
desenvolvidos pelo movimento português através de António Sardinha, em 1929, afirmou que
o “mestre”: “era tradicionalista, tinha no mais alto grau o culto do lar e da família, professava
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e justificava a necessidade da nobreza, era municipalista, regionalista [...] Municipalistas
éramos”.921
No exílio em Portugal, com base no conceito do municipalismo lusitano, analisou em
correspondência ao genro, Loureiro Júnior em 1940, o elemento que fazia parte da sua
doutrinação, percebendo assim, com clareza a base inspiratória conceitual da autonomia
municipal:

Tive ocasião de escrever a esse respeito alguns artigos na A Razão e na Offensiva e
cheguei mesmo a pensar em escrever um livro chamado O Município, chave do
problema brasileiro o qual ficou entre tantos projetos irrealizados na minha agitada
vida que tanto sacrificou o escritor que há em mim. A unidade nacional repousa no
Município. Enquanto a Província, segundo o ritmo econômico e geográfico, atua
como força centrífuga, o Município estabelece o equilíbrio agindo como força
centrípeta, o que o faz quase inconscientemente. Partindo do princípio da
intangibilidade da ‘pessoa humana’ temos de aceitar a intangibilidade das suas
expressões no ‘tempo’ pela ‘família’ e no ‘espaço’ pela ‘propriedade’. Ora, o
Município é simultaneamente uma reunião de pessoas ‘intangíveis’, ‘famílias
intangíveis’ e ‘propriedades intangíveis’; por conseguinte, deve por três motivos ser
intangível. Como se manifesta essa intangibilidade? Pelo ‘patrimônio territorial’ e
pelo ‘governo local’. [...] Pela minha doutrina, o Município deve ser tudo autônomo,
escolhendo os seus habitantes, livremente, os seus dirigentes, porém à Província
caberá impor um assistente técnico em cada prefeitura, ligando-se esses assistentes,
que serão como carreira, com direito a acesso por entrâncias, a uma Direção Geral.
Seria longo expor todos os pormenores do meu pensamento, mas em suma, a
fórmula geral para o Brasil seria, no tocante às relações dos Estados com a União:
autonomia administrativa daqueles e centralização política desta; e no tocante às
relações do Município com a Província (Estado): autonomia política daquele e
assistência administrativa desta. As regras para a execução desses princípios seriam
estabelecidas de acordo com os interesses locais, provinciais e nacionais; mas o fato
é que a intangibilidade territorial do Município é básica e imprescindível. 922

Com essa contextualização moral e conservadora, debateu dogmas e preceitos
políticos. Defensor de um discurso baseado nos valores cristãos, tinha na concepção da
família um aspecto de defesa central para o desenvolvimento doutrinário. Para o jornal A
Offensiva923 escreveu: “esse pequeno mundo é que se sorve, até a última gota, o drama do
grande mundo. Quem não compreendeu a Família não compreendeu a Humanidade”. 924 Com
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base nos valores tradicionalistas e radicais de cunho religioso e com objetivo claro de
catequização social, o autor analisou que:

A Família é a defesa moral do Homem que, só em razão dela, não se animaliza e só
pelo seu respeito não se escraviza. Consequentemente, sustentamos o princípio da
Propriedade. Porque ela é a garantia da Família, a defesa material do indivíduo e o
elo concreto através do qual as gerações se ligam. A Propriedade é a esperança do
trabalhador. Motivo por que o Estado Integral se opõe ao sentido capitalista da
civilização burguesa e liberal, pois o capitalismo atenta contra o princípio da
Propriedade, absorvendo, dia a dia, as posses dos pequenos, prosseguindo na sua
obra marxista de proletarização das classes médias, sufocando as pequenas
iniciativas com juros onerosos e escravizando as nacionalidades através de
operações financeiras leoninas. Sustentamos os princípios da Família e da
Propriedade, na defesa do operário, do pequeno artífice, do lavrador ou comerciante,
na defesa das classes médias e liberais. Como consequência, o Estado Integral
defende violentamente, a ideia da Pátria. [...] A voz da Pátria foi uma realidade
histórica muito mais forte do que a luta de classe. 925

No relato da conferência proferida em 1933, o autor transmitiu com precisão os pontos
da defesa existente na AIB, o lema: Deus, Pátria e Família era evidente, a força
antimaterialista e a defesa de elementos espiritulistas de cunho social era a tônica da ocasião
que encontrava no IL o mesmo ponto de defesa. Há exatos dez anos antes dessa fala, Fernão
da Vide, ao interpretar o movimento lusitano afirmou que:

Por via da instituição da Família, a raça apegava-se cada vez mais à terra onde
dormiam para sempre os seus mortos e de onde germinava o trigo loiro em cada
retorno da primavera. [...] As várias formas de vinculação da terra à Família, e
nomeadamente ao regime de vinculação por aforamentos, deveu o povoamento do
Reino o seu maior e mais rápido incremento. [...] O conceito de Família, por tal
maneira andava só pela conquista e amanho das terras se elevou e nobilitou, e esta
só pela sua vinculação à comunidade familiar foi levada ao seu maior
aporoveitamento social, moralizada pela forte tendência de ascensão que à família
proprietária estimulava e conduzia. 926

O elemento de defesa da terra, que fornecia a base de sustentação para a família, era o
elemento presente nos dois movimentos que tinham como defesa da propriedade um elemento
chave para o combate e luta maior, o comunismo. Para ele esta questão era a motivação criada
para o desenvolvimento de um novo movimento político. No Manifesto de outubro afirmou
que: “Deus dirige os destinos dos povos. O Homem deve praticar sobre a terra as virtudes que
o elevam e o aperfeiçoam. O homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício em favor da Família,
da Pátria e da Sociedade”.927 E, ao criticar o materialismo, disse: “O comunismo trama contra
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todos”.928 Para o combate, utilizava artifícios em torno de um discurso emocional (visto como
cômico) para impedir que grupos sociais brasileiros entrassem na defesa materialista. Em
artigo de 1934, afirmou:
Vi estampada numa revista de propaganda da URSS, a fotografia de um ‘posto de
ordenação’ dos Sovietes. Uma fila de mulheres deixando-se ordenhar, como vacas,
porque na Rússia é proibido às mães amamentarem seus filhinhos. Essa cena
degradante, que apresentam como reclame do regime, demonstra a escravidão de um
povo. No Brasil, jamais as mães tolerariam isso.929

Via a necessidade de articular todos os discursos em torno da prática de deturpação
dos inimigos que eram, assim como os lusitanos, identificados como mesmos causadores dos
males. Luís de Almeida Braga afirmou que: “O comunismo é um efeito, não é uma causa: é o
remate lógico e normal do Liberalismo da Democracia, das falsas ideias igualitárias da
Revolução Francesa”.930 Com esse contexto defendido pelos lusitanos, de tratar o comunismo
como causa imediata do capitalismo, Plínio Salgado ele que:

O materialismo histórico é o código pacato da burguesia capitalista. Contra ele se
insurge o próprio Karl Marx. A sua filiação em Feuerbach não dissimula a sua
origem idealista. Sua obra monumental se opõe a sua própria tese porque exprime a
insurreição do Pensamento contra o processo natural da evolução capitalista. O
marxismo interfere na história e golpeia uma civilização. 931

Ainda nesse sentido, os lusitanos, através de Pequito Rebelo, analisaram em 1923, a
prática do regime soviético que estava em ascensão. Com a acusação de que o governo de
Moscou seria capaz de acabar com a monarquia, afirmou, analisando o caso russo que:

Esta experiência fez-se, na Rússia, com retumbante fracasso. A organização
soviética, sendo a desorganização sistemática, deu o imediato retrocesso à barbárie,
não se mostrou forma de vida, mas processo de morte. Passou logo a Rússia ao
regime bolchevista: deixaram de mandar os operários e soldados, passou a tripudiar
uma minoria de judeus intelectuais, apoiados numa guarda vermelha chinesa. Esta
ditadura, feita sempre em nome do proletário, tem de fato renunciado a todos os
princípios socialistas, pondo em vigor muitos princípios monárquicos; substitui o
internacionalismo pelo nacionalismo, o pacifismo pelo militarismo, o
parlamentarismo pela ditadura; depois de fuzilar muitos patrões, tomou os restantes
e pô-los à testa das empresas com o nome de especialistas, ganhando milhares de
rublos, e com os mais discricionários poderes sobre os trabalhadores, reconstituindo
assim o patronato; por fim restabeleceu já, nos campos, a propriedade individual e,
no xadrez internacional, favorece os desígnios do capitalismo cosmopolita. O
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bolchevismo em linguagem de lavrador é o trágico motim de todo o pessoal de uma
herdade, que, levado por más ideias, assassina o patrão e subchefes para governar
uns momentos na preguiça e na desordem até que novos chefes lhes fazem pagar
com redobrado rigor os momentos de licença de que gozaram os seus baixos
instintos.932

Mais uma vez, a propriedade e o apelo à família passava a ser o motor de ligação na
crítica comunista. O IL caracterizava os comunistas como um mal que precisava ser extirpado
da sociedade: “Os bolchevistas odeiam, acima de tudo, a civilização tradicional e cristã”.933
Mesma condenação praticada pelo N/S em manifesto de 1936:

Condenamos as consequências fatais do Estatismo moscovita, expressão reacionária
dum conformismo servil aos dogmas de Karl Marx [...] condenamos o espírito
nascido do método materialista de Marx, que está fomentado e adensando, por toda
a parte, o tal clima duro de insensibilidade humana, de utilitarismo dissolvente, de
destruição Barbara e feroz, tão oposto, não só a lei divina, como à grandeza da
missão do homem sobre a Terra.934

Os intelectuais conservadores adotavam todos os artifícios para impedir que o mal
anunciado por Leão XIII pudesse ter sobrevida no século XX. Com a mesma apelação, Plínio
Salgado utilizou um discurso de força e afirmou: “Os comunistas erguem a bandeira
vermelha, com a foice e o martelo. Nós erguemos a bandeira verde-amarela e, para sustentála, para garanti-la, desfraldamos a bandeira azul e branca do sigma”.935 Sobre o “perigo
vermelho” afirmou que:

O comunismo não é uma causa: é um sintoma. O mal não é o comunismo em si,
porém, são as causas que geram o comunismo. O comunismo, por consequência, não
se acaba com violência, com opressões e fuzilamentos: acaba-se com a extinção das
fontes de que ele provém. É preciso encararmos o comunismo sob os dois aspectos
pelos quais ele se apresenta: o intelectual e o moral. Sob o ponto de vista intelectual,
o comunismo só pode ser combatido, eficientemente, pela crítica, pelas ideias, no
livro, na tribuna, na imprensa. Sob o ponto de vista moral, o comunismo só pode ser
combatido pelas medidas que melhorem o sofrimento da massa e pelos exemplos de
virtude. Tanto o estado de espírito do intelectual como o estado de espírito do
inculto, porém, sentimental, só podem ser substituídos por uma nova concepção da
vida. Será, porém, inútil, tanto a ação do pensamento como ação do sentimento, se
ela não for prestigiada pelo exemplo. Estancar as fontes do comunismo, - eis o nosso
trabalho.936
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Colocou nos materialistas a culpa pelos problemas brasileiros e apontou a existência
de apenas uma alternativa para solucioná-los: o movimento integralista com o propósito de
“assentar sobre bases sindicais corporativas [...] a estrutura do Estado Novo”.937 No Manifesto
de Outubro, disse que:

[...] a Nação precisa de organizar-se em classes profissionais. Cada brasileiro se
inscreverá na sua classe. Essas classes elegem, cada uma de per si, seus
representantes nas Câmaras Municipais, nos Congressos Provinciais e nos
Congressos Nacionais. Os eleitos para as Câmaras Municipais elegem o seu
presidente e o prefeito. Os eleitos para os Congressos Provinciais elegem o
governador da Província. Os eleitos para os Congressos Nacionais elegem o Chefe
da Nação, perante o qual respondem os ministros de sua livre escolha. 938

Anos antes, os integralistas lusitanos encontravam a mesma necessidade em Portugal e
“no aspecto socioeconômico defendiam o corporativismo”.939Ao analisar a política defendida
para o país, afirmavam que deveria ser organizada através: “de procuradores de classes, o
número destes deveria ser proporcional à influência de cada uma delas na vida nacional”. 940
Entre os defensores do corporativismo, a Itália em 1922, passou a ser alvo de desejo. O
sucesso momentâneo de Mussolini expressava a possibilidade de alcançar o poder, dessa
forma, grupos conservadores, entravam na rota fascista, foi assim com os lusitanos,
principalmente com Rolão Preto e o desenvolvimento da apologia ao fascismo: “Não do
fascismo ideação de Estado ou de forma de governo, [...] mas do fascismo-ação – por
exemplo, dos grupos armados que incendiavam as sedes do Partido Comunista”.941
O fascínio visto em relação ao poder fascista, na Itália, era recorrente e demonstrava a
força dos movimentos em inspiração para os grupos conservadores. Sobre Adolf Hitler, Rolão
Preto afirmou, na década de 1930, que: “o triunfo recente de Hitler”942 representava a
coroação do pensamento nacionalista. Nesse contexto, vê-se que “toda a direita
antidemocrática e nacionalista portuguesa rejubilava com os êxitos de Mussolini em Itália”.943
O caminho era visto como ideal, pois o ambiente democrático, por possuir uma associação
com o liberalismo, era visto como opositor. Basta relembrar as palavras de Leão XIII, dessa
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forma Alberto de Monsaraz afirmou que a fórmula democrática é: “a doença dos povos que já
perderam ou ainda não acharam a direção do seu destino”.944
Em 1932 Rolão Preto, ao verificar a necessidade do Estado Corporativo em Portugal,
afirmou: “O Estado Corporativo é a representação dos interesses solidários de todos os ramos
da produção, organizados em sindicatos e corporações”945 e apontou essa implantação como
uma resposta ao mal comunista em torno do avanço marxista: “Eis porque a tomar o lugar
perdido pelo comunismo surge o Estado Corporativo. A etapa marxista está evidentemente
ultrapassada”.946 Para os integralistas lusitanos, o corporativismo era uma necessidade básica
para o desenvolvimento político e social de Portugal: “O Estado Corporativo não é uma
hipótese nascida de meras congeminações de gabinete erguidas à altura duma ficção políticosocial salvadora. O Estado Corporativo é uma necessidade histórica”.947
Nesse mesmo sentido, no Brasil, Salgado afirmava que: “O Estado Democrático parte
da Igualdade, para consagrar a Desigualdade”.948 E ainda que:

Nos apontam como extremistas, destruidores da democracia, partidários da violência
[...] No entanto, nós somos os únicos defensores da democracia neste doloroso
instante em que a democracia já não existe, senão no papel; nas leis ilusórias; nas
teorias dos catedráticos; na palavra oficial, afirmando-a; ou nos discursos da
oposição, reclamando-a. Somos os únicos defensores da liberdade humana contra a
tirania dos hábitos escravizadores e contra a gradual supressão de toda a
originalidade, pela imposição de costumes tendentes a abolir qualquer manifestação
do poder criador da personalidade. Temos que lutar contra o presente. Em nome do
Passado? Não! Nós lutamos contra o presente, em nome do futuro.949

Através da prática conservadora radical, defendia lutar pelo futuro, mas tinha que ser o
futuro integral através de um pensamento voltado para a organização nacionalista
corporativista e conservadora com preceitos de radicalismo e, para isso, o Estado Integral
seria o elemento congregador destes preceitos. O Estado representa uma força capaz de
congregar em torno de si as características básicas do homem enquanto indivíduo para tornálo membro de uma coletividade. Sendo assim, o indivíduo era levado a abdicar-se de si em
nome dessa entidade em todas as instâncias, sejam elas ligadas à soberania desse Estado e até
mesmo à abstração da potência de “todos” os outros indivíduos; que, como ele, estão
centralizados em torno desse mesmo aparato político, o Estado.
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O projeto integralista delineou um Estado autoritário, corporativista e de natureza
burocrático-totalitária, sendo sua principal atribuição garantir a paz social. Salgado era
defensor de ideias grandiloquentes, como a de se fundar uma nova sociedade elaborada a
partir de uma cultura política espiritualista e orgânica, respaldada por um Estado forte e
cristão. Declarou, no Manifesto de Outubro de 1932, que a concepção do Estado e da
sociedade estaria ligada à concepção do próprio universo, assim a ideia de uma “ordem
suprema” deveria suprimir todas as vontades individuais em prol de um “bem maior”: a
unidade do Brasil. Para tanto, seria necessária a criação de uma sociedade integral
homogeneizada e, consequentemente, a supressão de todas as diferenças de classe, raça ou
cor.950 Com base no mesmo fundamento lusitano, afirmou, no Primeiro Parágrafo:
Organização Corporativa do Estado no Programa Partidário inserido no ManifestoProgramma da AIB em 1936:

Atingido o poder da república pelo integralismo, através dos processos indicados
pela constituição de julho de 1934, pela Lei Eleitoral, Lei de Segurança Nacional,
Constituições Estaduais e legislação comum em vigor, o governo integralista, sem
exercer a menor perseguição a quem quer que seja e procurando congregar todos os
brasileiros, sem distinção partidária, em torno da obra majestosa e fascinante da
criação de uma grande potência sul-americana, tratará, antes de tudo de recompor as
estruturas políticas, sociais e econômicas da nacionalidade, imprimindo-lhes um
ritmo uniforme e preciso. Longe de realizar obra de violência e de opressão, o
Governo Integralista reatará o velho e glorioso sentido da política forte e
apaziguadora de Caxias, consolidando a unidade da Pátria, firmando princípios
morais e tradicionais, aplacando todos os ódios, despertando todas as energias
latentes do grande povo, e harmonizando-as para a glória da Nação. Restabelecida a
ordem política, social, moral e econômica do país, consolidaremos o sistema
corporativo fortalecendo a economia e as Forças Armadas, e estabeleceremos planos
administrativos a serem executados, sem descontinuidade durante um largo período
histórico, de maneira a identificar Estado e Povo, num grande objetivo de justiça
social e grandeza da Pátria; assim, o Brasil realizará rapidamente o corporativismo
puro, desde o município, até a união. 951

A revolução pliniana constituía em uma transformação do Espírito Nacional, operada
pela nova consciência coletiva fomentada pela Ideia-Força. O portador da ideia prescinde do
“direito de revolução”, posto ser ele a tradução da vontade nacional, sendo-lhe indispensável a
autoridade de contar a História que torna o Estado Integral um destino necessário ao Brasil.
Retirando das mãos dos homens o papel de construtores do processo histórico, deposita na
ideia a força motriz de todas as mudanças, competindo ao integralista fiel apenas obedecer às
ordens provenientes das interpretações que o portador da ideia (Plínio Salgado, o Chefe
Nacional) faz da sociedade e do momento histórico, e aceitar a “fatalidade” da História.
950
951

SALGADO, Manifesto de outubro... op. cit., p. 8.
Idem. Manifesto-Programma... op. cit., p. 2-3.

259

Construiu um tempo em que ele era o Messias, com isso ele criou uma interpretação passada,
fez um projeto para o futuro e justificou o presente através da Revolução. O líder tinha, como
pretexto, legitimar o presente frente à desordem do passado, visando a uma sociedade futura
que era a íntegra.
Desse pressuposto conceitual, deriva sua concepção de Estado que superlativiza a
família enquanto modelo ideal do Estado Integral e sua base natural e fonte de legitimidade.
Segundo Salgado, “O trabalho não é um direito, porque é um dever. Como direito, ele se
escraviza; como dever se eleva e se liberta”.952 Todo homem deve ser um produtor, o Estado
deve intervir diretamente no processo produtivo através das corporações, tornando-se patente
a tendência totalitária do Estado Integral.
Considerou a autoridade do Estado como uma força mantenedora da harmonia. Essa
autoridade, para o autor, não era superior nem inferior a outros valores sociais, como a
família, a corporação, o município, a cultura, a economia e a religião, mas se tratava de um
valor “diferente”, de um elemento de natureza diversa às outras esferas da vida social, que
penetrava a dinâmica social e humana como um deus ex-máquina. Mantendo íntegras as
organizações corporativas e cívicas, o Estado Integral também a si próprio se mantém íntegro.
O nacionalismo dava teor moral à disciplina da ordem que Salgado almejava incutir nas
massas, em particular, no sempre irrequieto proletariado.953 Em 1935, no artigo O problema
da ordem, afirmou:
O ‘camisa-verde’ aprende a ser modesto, diligente, respeitoso; adquire um exato
conceito de Autoridade; aprende a amar a sua Pátria e a tudo sacrificar por ela,
inclusive seus interesses e vaidades pessoais; aprende a sofrer, a calar, a trabalhar
sem alarde; aprende a amar seus companheiros, que constituem hoje uma família de
400.000 irmãos. No dia em que todos os brasileiros forem ‘camisas-verdes’, estará
resolvida a primeira questão desse complexo problema da Ordem. 954

Tais concepções desenvolvidas a partir de outubro de 1932, já eram estabelecidas
pelos lusitanos. Teorias que mostram extremas convergências entre os sistemas políticos
podem ser percebidas através de Rolão Preto no livro Para além do comunismo que dedicou
um capítulo para analisar especificamente o Estado Integral. Vê-se uma forte semelhança
entre os teóricos-políticos português e brasileiro. O integralista lusitano e fundador do N/S
estabeleceu a necessidade do Estado Integral para a aplicabilidade do corporativismo: “A
alma do Estado Corporativo reside nessa soberania cuja força e independência estão
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juridicamente asseguradas na organização do Estado nacionalista ou Estado Integral”.955
Mostrou que a necessidade da implantação de uma sociedade integral é vital para a
implementação corporativa de Estado: “O Estado Integral é, assim, não só a alma mas
também o organizador natural e previsto das forças corporativas. [...] O Estado Corporativo, é,
como já se disse, apenas uma engrenagem do Estado Integral”.956 No Estatuto do Primeiro
Congresso da AIB, a concepção de Estado Integral foi estabelecida em parágrafo único:

Compreende-se por Estado Integral o Estado que realiza: 1. Na ordem política, um
regime político-social baseado na doutrina integralista ou nacional-corporativa; 2.
Na ordem econômica, o regime da economia dirigida no sentido do predomínio do
social sobre o individual; 3. Na ordem moral, a cooperação espiritual de todas as
forças que defendem as ideias de Deus, Pátria e Família; 4. Na ordem intelectual, a
participação de todas as forças culturais e artísticas na vida do Estado.957

Plínio Salgado, de forma idêntica a Rolão Preto, estabeleceu a relação do
corporativismo com o Estado Integral como uma necessidade vital para a implantação do
nacionalismo integralista. Em artigo definiu:

O Estado Integralista terá de substituir, imediatamente, a fim de salvar a verdadeira
democracia das garras de oligarquias financeiras, o arcaico aparelhamento dos
partidos pela organização corporativa da Nação. Declaramos os partidos fora da lei,
cada brasileiro terá de se enquadrar dentro da sua profissão. [...] No âmbito dos
interesses de cada classe. Só os vagabundos ficarão de fora, pois todo homem que
trabalha terá de defender seus interesses dentro da sua corporação.958

A sua produção bibliográfica, no período da oficialidade da AIB, foi a mais rica em
quantidade de obras e artigos, dessa forma, metodologicamente foram elencadas temáticas
vistas pela investigação como essenciais para o processo analítico no intuito de perceber a sua
rede de influências, até o momento, principalmente em relação à política lusitana no sentido
de compreensão das matizes originárias do pensamento pliniano e não simplesmente elencar
formas comparativas.
Visíveis são as convergências entre os dois movimentos políticos, entre os vários
elementos: o nacionalismo autoritário, o conservadorismo radical, o anticomunismo, o
antiliberalismo, a antioligarquia e a defesa do espiritualismo, de fácil percepção também são
as divergências como: a oposição, monarquia x república e a defesa de um movimento
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político mobilizador da massa social, enquanto o luso, mais elitizado. Através de uma análise
comparativa, a investigação sistematizou mais semelhanças do que diferenças entre os
movimentos integralistas. As semelhanças e diferenças fazem parte de diálogos ocultos,
possuindo nesse diálogo a base de sistematização política organizativa do pensamento
pliniano.
A política integralista de Plínio Salgado obteve certo sucesso, uma vez que conseguiu
arregimentar milhões de militantes, no entanto, nunca alcançou o poder central, assim como
os lusitanos; mas, com o crescimento interrompido pelo decreto do Estado Novo, tanto no
Brasil, quanto em Portugal. Getúlio Vargas e António Salazar passavam a ser elementos de
incômodo para a prática integralista. A ilegalidade da AIB abriu espaço para um novo
momento da relação luso-brasileira de Plínio Salgado, o exílio em Portugal.

4.3 “REVOLUÇÃO ESPIRITUAL” E IGREJA CATÓLICA

Um elemento de ligação entre os movimentos conservadores radicais foi o aspecto
religioso e espiritual. O discurso de um movimento revolucionário de cunho cristão esteve
presente com mais clareza no período da AIB e o pensamento de Plínio alcançou um processo
de consolidação, na década de 1930. A denominada revolução espiritual era o caminho
defendido por ele para alcançar o poder, principalmente, nos primeiros anos de AIB, já que
em 1935, o grupo atingiu a posição de partido político, visando às eleições presidenciais.
A revolução integralista tinha, como alvo de combate, elementos como o materialismo
que passou a ser principal crítica do movimento. Definia: “o inconsciente não erra” 959 sendo
que “não é movido por uma vontade interior, mas pela vontade exterior de um interferente,
que é de um modo absoluto, Deus e de um modo relativo, o homem”. 960 Esse discurso tinha
como propósito criar um mecanismo intelectualizado para chegar ao mesmo ponto, a luta
contra o comunismo; pois, ao criar uma defesa de aversão materialista e defesa do
inconsciente pautado em Deus, o espiritualismo, que era a defesa do integralismo, seria
alcançado na sociedade. O autor dizia que: “A ideia revolucionária, portanto, transcende ao
materialismo histórico e ao determinismo evolucionista”.961
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Nessa concepção, utilizou um discurso baseado no intelecto e na cultura, pois para ele:
“O movimento armado pode ser simplesmente reflexo; o movimento das ideias é sempre
consciente”.962 Vê-se, assim, a causa da defesa educacional para o Brasil; pois, com a leitura e
reflexões, enxergava o combate do liberalismo e materialismo no campo das ideias,
alcançando, assim, a vitória integral: “No Brasil não se lê, é essa a razão do nosso atraso,
agravado pela confusão estabelecida pelos homens de meias letras, metidos a dar opinião, a
conquistar lugares relevantes, que o oligarquismo da liberal-democracia facilita”.963
Afirmou que a revolução de base espiritualista se opera “segundo os impositivos do
Pensamento e este processa sua evolução segundo seu plano próprio, e seu próprio ritmo,
conquanto aparentemente se revista de forma estruturadas pelas próprias características de um
período considerado”.964 O pensamento e a prática cultural eram a saída revolucionária para o
autor que afirmava ser a revolução,
[...] o dom da palavra das Nacionalidades. Quando uma Pátria aprende a falar, dá-se
uma revolução. Foi o que aconteceu agora. A revolução de 30 era apenas uma voz
desconexa. O Integralismo é uma palavra. Em 30, tínhamos a onomatopeia. Em 33,
temos a proposição com sentido lógico. O Brasil aprendeu a falar.965

Com a criação e ascensão do movimento integralista, Plínio Salgado definiu que: “A
revolução começou”966 e que o inconsciente, através do integralismo, estava sendo preparado
para a revolução espiritualista. Tais questões foram objeto de reflexões no romance lançado
em 1933, O cavaleiro de Itararé. A obra que foi lançada dois meses após a divulgação do
Manifesto de Outubro tem como enredo questões unicamente políticas. O romance marca o
momento de abandono da literatura,967 ou seja, a obra é um panfleto político, cujo propósito é
analisar as revoluções existentes até então, com o objetivo claro de mostrar que a verdadeira
revolução, a espiritual, deve ser consolidada.
O romance tem como enredo duas crianças, trocadas no nascimento, uma delas
aristocrata e a outra pertencente a uma família modesta e humilde e, a partir dessa tragédia, o
autor inicia uma série de críticas à sociedade brasileira, explicitando o caráter destruidor que
está por trás das revoluções armadas no Brasil. Em entrevista o autor disse que:
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O cavaleiro de Itararé é um fantasma que aparece de madrugada e bate nas portas
das fazendas e onde ele vai, no dia seguinte vem a peste, vêm as moléstias, todas as
desgraças. Então eu simbolizo nele as revoluções brasileiras. É o fantasma. Tem
sido constantemente o fantasma. Como análise, é o melhor dos meus livros. 968

O Cavaleiro de Itararé passou a ser apontado como uma antítese a Luís Carlos Prestes,
o Cavaleiro da Esperança, no sentido visível de contrapor o integralismo ao comunismo. Para
Plínio Salgado, a saída revolucionária caminhava em direção aos aspectos educativos, que
nada mais eram do que catequizadores. Na obra ficcional, o autor demonstrou que as
revoluções existentes até o momento da obra, tinham um único propósito, derrubar governos e
ele se apresentava como o líder de um novo processo revolucionário: “a revolução interior, a
revolução espiritual. Nós sabemos que ela se processará devagar porque estamos encharcados
dos vícios de uma educação materialista [...] Revolução cultural. Há no Integralismo uma
revolução subjetiva e outra objetiva”.969
A base de todo o seu processo revolucionário, foi desenvolvida na obra Psicologia da
Revolução que possui uma nota de rodapé escrita pelo autor a partir da segunda edição: “Bem
depois de publicada a 1ª edição deste livro, e após Miguel Reale ter explanado com clareza
este pensamento, estudando o “mundo do ser” e o mundo do “deve ser” em “O Estado
Moderno”, encontrei a mesma concepção em Maritain”.970 Mais uma vez o tom mimético e de
influências podem ser observadas. Plínio, não admitiu inicialmente; mas, a partir de uma
observação interna do Miguel Reale, assumiu matrizes semelhantes à de Jacques Maritain,
elemento que figurou o seu novo modelo a partir do exílio, no componente da Democracia
Cristã, mas que antes havia sido representante da Action Française. (ver capítulo 8).
O seu pensamento revolucionário espiritualista foi analisado inicialmente, em 1931,
em Conferência pronunciada na Faculdade de Direito de São Paulo, palestra que está inserida
na obra: A quarta humanidade, com o título: Politeísmo – Monoteísmo – Ateísmo –
Integralismo. Nessa reflexão, a ideia do autor é que a humanidade produziu três tipos de
sociedade: “A Primeira Humanidade veio da caverna até a criação do Politeísmo; a Segunda
vem do Politeísmo ao Monoteísmo; a Terceira vem do Monoteísmo ao Ateísmo”.971 Uma
quarta humanidade precisava ser construída, a integralista, para isso reflete:

Dissemos que a Primeira Humanidade, Politeísta, Panteísta, teve um caráter de
adição. A Segunda, Monoteísta, tem um caráter de fusão. A Terceira, a Ateísta, tem
968

SALGADO, Plínio (entrevista). In: TRINDADE, 1979, op. cit., p. 67.
Idem. Sentido e rythmo da nossa revolução. In: ______. A doutrina do Sigma... op. cit., p. 18-19.
970
Idem. Psycologia... op. cit., p. 17.
971
Idem. Politeísmo – Monoteísmo – Ateísmo – Integralismo. In: ______. A quarta... op. cit., p. 9.
969

264

uma índole de dissociação, de desagregação. [...] não há etapas cronológicas para
estas três humanidades. [...] E não podemos negar hoje que foi o Ateísmo que
construiu o mundo moderno. Sim foram os ‘filhos do homem’, e não foram os
‘filhos de Deus’.972

Segundo ele, o ateísmo construiu o mundo moderno, sendo necessário retomar o
período áureo da sociedade, o medievalismo, que tinha a composição cristã como máquina de
desenvolvimento da humanidade. O alvo central das suas críticas faz afirmar que: “O autor de
O Capital espera o Messias, que não é um homem, mas uma classe”.973 Era preciso um
homem para salvar a sociedade e, segundo Plínio Salgado, “a Terceira Humanidade que
encerra o seu ciclo [...] Que doloroso quadro o dessa triste Humanidade!”974 e apontava que
“Das trevas dessa nova Idade Média, de que Nicolas Berdieff (Um nouveau Moyen Àge)
desdobra o panorama de angústias, vai nascer uma nova Humanidade”.975 A quarta
humanidade nasceria do medievalismo – o mesmo medievalismo defendido anteriormente
pelos confrades lusitanos – e, com essa composição, a revolução espiritual de alteração da
sociedade como um todo ocorreria de uma forma natural, tendo o aspecto doutrinador do
integralismo como fonte de transição para a nova concepção social.
Essa revolução tinha como mérito a organização de uma sociedade corporativista,
autoritária e radical com base nos preceitos do cristianismo. Justamente essa concepção cristã
e um discurso de força religiosa no movimento transformaram o integralismo em uma
organização política que recebeu apoio não só da Igreja Católica, como de outros grupos
religiosos.976 Ressalta-se a importância que os movimentos católicos concederam ao
972
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integralismo, principalmente em relação à trilogia Deus, Pátria e Família, que era vista como
elemento central da fé cristã no Brasil.
Em praticamente todas as suas obras e dos outros teóricos do movimento, havia
menções ou citações à Igreja Católica, exemplo a obra Integralismo e Catolicismo977 do
integralista Gustavo Barroso que teve a pretensão de realizar reflexões entre o movimento
político e o movimento conservador brasileiro, além de diversos materiais editados pela
Secretaria Nacional de Propaganda da AIB, como Os Catholicos e o Integralismo978 de 1937,
com vários excertos de figuras de destaque do catolicismo brasileiro, exaltando o integralismo
e consequentemente, Plínio Salgado, que constantemente discursava mensagens de exaltação
à doutrina: “Maria Santissima é a grande salvadora das nações. O seu culto é o ponto inicial
da ressurreição dos povos”.979 Afirmou em caráter salvacionista em Maria: salvação do
mundo!
O discurso feito pelos integralistas em relação ao catolicismo não era uma via de mão
dupla. Tais questões não passaram despercebidas pelo Vaticano, que desenvolveu uma série
de investigações sobre Plínio Salgado e a AIB.980 Foram localizados,981 no Archivio Segreto
Vaticano, documentos982 que mostram o Vaticano, através do Papa Pio XI, ressaltando
atenção ao discurso religioso de Plínio Salgado. O primeiro documento foi escrito por D.
Gastão Liberal Pinto, Bispo de São Carlos, São Paulo e foi enviado ao Núncio Apostólico no
Brasil, D. Benedetto, para ser avaliado e publicado, mas a publicação não ocorreu.983 O
segundo, de um especialista que o Núncio pediu para ler. Os dois textos foram enviados pelo
Núncio Benedetto ao Secretario de Estado do Papa, Eugenio Pacelli, futuro Pio XII e nestes
materiais verifica-se que a AIB não era tão bem vista, oposto ao discurso que Plínio Salgado e
doutrinas, o Espiritismo.” SILVARES, Alberto. O Communismo e seu Contra-Veneno. Rio de Janeiro: Minerva,
1937.
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seus correligionários faziam, colocando o movimento integralista e o catolicismo como
elementos de congregação.
No documento: Breves observações sobre a ortodoxia da doutrina integralista perante
a Igreja Católica verifica-se que havia certo temor por parte do clero em relação ao discurso
religioso contido no movimento integralista, principalmente pelo crescimento da AIB e do
discurso religioso nele contido:

Nas condições presentes da sociedade brasileira, urge adquirir a exata significação
da doutrina integralista e, uma vez esclarecida semelhante filosofia, torna-se mister
julgar da sua ortodoxia em relação ao ensino da Igreja Católica. Uma doutrina que
no dizer de seus adeptos vai empolgando a mentalidade das multidões não deve ficar
desconhecida, principalmente daqueles que por missão devem ser os mentores da
sociedade cristã. Acresce que o integralismo prega ser sua doutrina a única salvação
da sociedade e da Igreja no momento presente, antepõe seus métodos às medidas
apregoadas pelos Papas, aconselhando de preferência seus processos à Ação
Católica.984

Em Ortodoxia della Dottrina integralista nel Brasile? a publicação do primeiro
documento foi desaconselhada, ficando à disposição do clero. No relato, afirma-se certa
injustiça em um possível conhecimento público do documento: “Além de ser inoportuna,
parece-me também que a publicação poderia produzir a impressão de ser unilateral e
injusta”.985 A injustiça vista pelo documento do Vaticano está no fato de uma possível
condenação e crítica feita em Breves observações sobre a ortodoxia da doutrina integralista
perante a Igreja Católica. Foi afirmado no documento escrito pelo Bispo de São Carlos que o
discurso integralista apresentava erros, por abusar da religião na organização política:

Evidentemente este modo é um erro. É abusar da religião, dizia Leão XIII, arrastar a
Igreja para um partido e emprenhar-se para que ela dê a força de seu braço para
vencer os adversários políticos (Sapientiaa christianae); porque sempre da
identificação da religião com um partido, os adversários deste partido tornam-se
adversários da Igreja e os políticos acabam por substituir os ideais da religião. Como
também nenhum partido, por mais respeitável que seja, não tem o monopólio da
defesa dos interesses religiosos. Leão XIII assim lembrava aos cardeais franceses (8V-1892): os homens que tudo subordinassem ao prévio triunfo de seu partido,
mesmo sob o pretexto de ser ele o mais apto para a defesa religiosa, estariam com as
ideias transtornadas, anteporiam a política que divide à religião que une. 986

O documento que não foi indicado para publicação, chegou ao conhecimento de Plínio
Salgado através do Arcebispo de Belo Horizonte, D. Antônio dos Santos Cabral, que solicitou
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ao chefe integralista uma impressão em relação aos dizeres de D. Gastão Liberal Pinto. O
documento, com 46 páginas datilografadas, nunca foi publicado e está depositado no Fundo
Plínio Salgado no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, sendo visível a ira do autor,
apontando inclusive erros de datilografia ou ortografia: “Onde havia uma vírgula, pôs-se o
ponto final”.987 Plínio Salgado em relação ao documento disse:

Não tenho coragem de publicar este estudo crítico, a respeito de um trabalho de um
dos Exmos. E Revmos Srs. Bispos brasileiros. Tenho, porém, coragem de o remeter
a S.Ex.ª, para evitar que aquilo, que faço ocultamente, possa ser alardeado, na
imprensa, por um outro, que, mais ardoso na defesa do integralismo, oblitere o
respeito a um ilustre prelado.988

Nele, o líder integralista iniciou a análise, justificando não concordar com as palavras
de D. Gastão e afirmou estar disposto a possíveis condenações. Ele sabia que isso não
ocorreria, até porque o documento com as impressões foi escrito em 1938, após o
aconselhamento do Vaticano em não agir contra o integralismo e tal posição chegou ao
conhecimento do líder integralista, pois o próprio deixou claro, no documento, logo na
primeira página, ao escrever: “este trabalho não vai ser publicado”.989 O trecho “não vai ser
publicado” foi riscado pelo autor na versão original, querendo assim, transparecer na versão
oficial do documento que estava sendo corajoso e autêntico, por defender seus ideais; quando,
na verdade, ele já conhecia o resultado da igreja, mais uma exemplificação do oportunismo
pliniano de se aproveitar de todos os momentos e situações para engrandecer-se:

Lamentando embora ter de discordar de S.Excia.Reva., não me esquivo nem à
obediência, nem à franqueza sincera, com que costumo expor convicções. Como
este trabalho (não vai ser publicado) tem um cunho exclusivo de intimidade, tomei a
liberdade de ser, às vezes, rudemente franco. Declaro, entretanto, que jamais me
vem à mente a ideia de faltar ao respeito devido a um ilustre prelado brasileiro, a
quem pessoalmente acato. E estou inteiramente disposto a aceitar quaisquer
observações ou mesmo, se for o caso, castigos que me sejam dados.990
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O documento escrito por D. Gastão Liberal Pinto faz uma análise de vários trechos e
documentos das suas obras e outros integralistas, como Gustavo Barroso.991 Nas reflexões, o
Bispo de São Carlos, tentou “desmascarar” o integralismo e a originalidade nele pregada:

Plínio Salgado na Quarta Humanidade faz um longo histórico da evolução das
diversas correntes filosóficas que o mundo tem conhecido em todas as épocas e
lugares. Referindo-se ao integralismo que no seu dizer será a filosofia da
humanidade futura, afirma que o integralismo não repudia nenhum sistema
filosófico anterior, antes todos assimila em imensa síntese. [...] Terminando pode-se
afirmar, a) a filosofia do integralismo, ao contrário do que apregoa, não é uma
filosofia nova, é uma mescla de todas as filosofias antigas e modernas, pretende
fundir todas as verdades e erros que brotaram até hoje da inteligência: b)
Maldizentes às vezes a política ou a economia do século passado, o integralismo não
rompe com que este século passado teve de pior as suas filosofias. Condenando os
erros do século XIX, o integralismo se apega a um dos mais graves erros: o
ecletismo.992

Esta crítica foi recebida duramente por ele, que demonstrou uma incoerência ao dizer:

[...] os livros e artigos não têm valor doutrinário oficial. Ainda mesmo os subscritos
por autoridades do movimento, Podem exprimir a doutrina de alguns integralistas
fundamentados, naturalmente na doutrina integralista. Mas não são a doutrina do
integralismo. Serão opiniões pessoais, comentários nesta doutrina. 993

Comprovando que criava discursos de acordo com o momento e com a necessidade
que a ocasião exigia, dois anos antes, em 1936, Plínio Salgado, em 05 de julho, escreveu um
artigo intitulado Em face do dilúvio para o jornal A Offensiva que afirmou, ao analisar o
integralismo frente o comunismo, justamente o contrário, valorizando de sobremaneira as suas
obras literárias e produção cultural e intelectual. As mesmas que foram usadas como base para
a crítica do Bispo de São Carlos e agora atacadas por ele:

Contra a mística do bolchevismo, só a mística do integralismo. Essa mística já existe
e levei dez anos para torná-la uma realidade. Tenho sentido essa realidade, falando
ao rádio. Toda a carta geográfica da Pátria me escuta e aos telegramas que em
seguida recebo passam diante de meus olhas como uma parada de almas despertas,
uma a uma, iluminadas, nesta obra firme de ressurreição nacional. Como se criou
isso? Realizei milhares de conferências; publiquei 18 livros, escrevi milhares de
artigos; atravessei centenas de noites em claro, doutrinando os moços, ou
trabalhando; viajei a minha Pátria, de trem de ferro, de navio, de automóvel, de
canoa, a cavalo, de avião; estive em comícios tumultuosos, perdi companheiros em
conflitos, realizei dezenas de congressos; lancei no país centenas de oradores, de
escritores; temos quase 100 jornais semanários, 8 diários, uma revista ilustrada e
991
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uma de alta cultura; estruturei uma vasta organização de assistência social e fundei
mais de 3.000 núcleos onde se faz doutrina e se executa um ritual uniforme, que
identifica os espíritos; canções, hinos são cantados desde o Acre ao rio Grande do
Sul, todas palpitando na mesma mística; mais de 1.000 escolas primárias
integralistas alfabetizam e educam; a cultura física desperta a mocidade para um
sentido optimista de vida; multiplicam-se as nossas bibliotecas; nos navios
mercantes, em mares longínquos, nas capitais dos países da Europa e da América, há
Núcleos Integralistas onde brasileiros saudosos da Pátria, comungam, a mesmas
horas, com o sertanejo de todos os sertões do Brasil, a mesma idéia, seguindo o
mesmo ritual. Tudo isso está feito. Em 8 milhões de quilómetros quadrados, e ainda
nos mares e nas terras estrangeiras.994

Valorizava a sua produção, até porque essas possuíam elementos de catequização. Em
1937, ao publicar Geografia sentimental disse: “Quero que este livro seja lido pelos moços
para que amem o Brasil e compreendam a grandeza deste vasto império”995 pensamento
corroborado pelo integralismo, a grandeza da Pátria. Com o objetivo de encontrar erros no
pensamento de D. Gastão, Plínio Salgado buscou aspectos que apresentavam falhas no relato
do bispo e afirmou que: “Ninguém tem o direito de atacar ou defender o integralismo sem o
conhecer bem e completamente”.996
Não aceitava o fato de o bispo não ter como base central de análise os documentos
oficiais da AIB, logo, não atingiu a ideia central do pensamento integralista. No entanto,
verifica-se que Plínio Salgado, em Apreciação das “Impressões sôbre a ortodoxia da
Doutrina Integralista perante a Igreja Católica”, escreveu 46 páginas tendo como referência
máxima análise do documento de suas próprias obras. Mais uma vez o seu discurso ambíguo,
mostrou-se presente. O autor ainda criticou que “este não pode nem deve ser atacado, nem
defendido, com argumentos de ordem religiosa, mas somente de ordem política”. 997 Essa
afirmação foi baseada no relatório com que o Bispo de São Carlos demonstrou a incapacidade
original do movimento integralista, ressaltando não haver um discurso novo e apontou para a
mescla promovida por Plínio Salgado como um grande perigo ao catolicismo, uma vez que:
“A filosofia integralista é claramente, essencialmente eclética, portanto anticatólica. Só
poderão negá-lo os que não leram do integralismo”.998
Mas, como foi ressaltado, em Ortodoxia della Dottrina integralista nel Brasile? a
crítica ao integralismo foi duramente desaconselhada por membros do Vaticano; pois, mesmo
havendo uma sobreposição da política sobre a religião e sendo o discurso de Plínio Salgado
apontado como não católico e consequentemente não cristão: “A concepção de Deus contida
994
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no lema integralismo comporta até o panteísmo; Donde a conclusão de que o integralismo não
pode ser considerado autenticamente cristão”.999 A doutrina integralista e as palavras de Plínio
Salgado foram vistas como úteis para o período em que o mundo estava vivendo, enxergando
a AIB como o fascismo brasileiro e, assim, auxiliando no combate aos inimigos do
cristianismo, o comunismo. Dizia no documento que: “Sobre este aspecto o partido brasileiro
do integralismo se encontra nas mesmas condições, como o fascismo de Mussolini, o
integralismo de Salazar, o nacionalismo de Franco, que por tal motivo, nunca sofreram
qualquer censura das autoridades eclesiásticas”.1000
A relação entre política e religião era, sem dúvida, um elemento de grande debate no
Vaticano; mas, mesmo existindo contradições ou até mesmo ambiguidades no movimento
integralista, sob o olhar da igreja, ele era visto como uma verdadeira profissão de fé, não
sendo aconselhável a condenação; pois, ao contrário do que aconteceu com a Action
Française, a AIB possuia um católico fervoroso na liderança, diferentemente de Charles
Maurras. Dessa forma, em reflexão ao documento de críticas, apontou-se:

E porque esquecer a magnífica profissão de fé pública, feita pelo chefe integralista
nas sessões solenes das cortes do sigma, quando se proclamou a sua candidatura a
sucessão presidencial: este é o Estado Integral, como eu compreendo no retrocesso
da minha consciência, nas horas de silêncio, nas quais me dirijo a Deus, suplicandoo, que faça feliz ao meu povo, para isto, é que quero vos fazer neste momento a
profissão pública da minha fé. 1001

A Doutrina Social da Igreja apresentava um elemento de extrema importância para a
fundamentação do pensamento pliniano e isso era visto com bons olhos pelo Vaticano, apesar
de todos os receios contidos no relatório do Bispo de São Carlos, principalmente, por querer
iniciar um processo de críticas e condenação a um movimento que possuía um sólido discurso
cristão e anticomunista, justamente o que Leão XIII sugeriu em 1891:

A fim de julgar o integralismo com equidade, interpretar a sua atitude em face da
igreja e dar a uma ou outra expressão menos correta de seus escritos, o significado
justo, convém também não esquecer: a) que no programa de reforma social seguiu
muito de perto toda a orientação doutrinária católica. A carta Nacional do Trabalho,
999
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publicada recentemente é um resumo das encíclicas Rerum Novarum do Leão XIII e
Quadragésimo ano de Pio XI. b) que o integralismo constituiu atualmente uma das
organizações na defesa de Deus, da Pátria e da Família contra o comunismo ateu,
que na frase de Pio XI, constitui ‘a mais grave ameaça’ à civilização cristã. c) Que
uma das suas aspirações, rica de consequências práticas, é: ‘fundar toda a moral
brasileira nos sentimentos religiosos, base da honestidade e da disciplina social’
(Plínio Salgado, O que é integralismo, 4ª edição, p. 133). d) que o integralismo
nestes últimos tempos combateu com grande furor o comunismo, a maçonaria e
todas as forças anticristãs de dissoluções sociais. Essas posturas dizem muito e não
podem ser esquecidas.1002

Esse foi o mesmo argumento utilizado por Plínio Salgado que, no documento de
resposta ao D. Gastão, disse: “Muitas autoridades em matéria religiosa, tanto leigos, como
sacerdotes e bispos, afirmam não haver oposição entre a doutrina social católica e a doutrina
do Sigma, pelo menos nas partes essenciais da estrutura doutrinária do integralismo”.1003
Verifica-se que o discurso anticomunista e a defesa de dogmas vindos da palavra cristã
sobrepuseram-se a qualquer tipo de críticas oposicionistas ao pensamento de Plínio Salgado.
Vê-se tal documento com grande relevância, pois ele foi elaborado em 1937, momento
turbulento da política brasileira, que teve como consequência a implantação do Estado Novo
getulista e a consequente ilegalidade da AIB. Assim, a atitude de não autorizar a publicação
do documento do Bispo de São Carlos, demonstra que Plínio Salgado constituiu, nesse
momento, uma continuidade da defesa de um pensamento cristão e conservador, que foi
fundamentado com eloquência no exílio em Portugal, período de extrema relevância para o
entendimento do discurso religioso do líder integralista. A documentação do especialista do
Vaticano concluiu, portanto, ser um erro a condenação da AIB:

Assim, como me parece, as razões doutrinárias se unem aos motivos de
oportunidade e de prudência para desaconselhar a publicação de Breves observações
sobre a ortodoxia da doutrina integralista. Me parece mais seguro e vantajoso para
a igreja, na situação atual dos grupos políticos e nas suas posições doutrinárias até
agora tomadas nos conservar realmente fora e acima dos partidos: trabalhando, de
modo que os bons germes que lá existem, se desenvolvam com vigor e nos
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esforçando a fim de amortecer os choques das discórdias partidárias com a
irradiação conquistadora da caridade cristã.1004

Vê-se que as matrizes culturais de Plínio Salgado, na década de 1930, não eram
suficientes no momento para uma nova organização política brasileira. Apropriações foram
incorporadas e a busca do conhecimento foi estabelecida. Os movimentos conservadores
radicais, além da Igreja Católica, foram sustentáculos para a construção de uma nova etapa do
pensamento cultural do líder integralista; no entanto, independente de apoio ou não da igreja,
a revolução cultural e espiritual de Plínio Salgado caminhava de forma lenta, como ele
próprio afirmava. Portanto, era preciso alterações das rotas políticas do movimento,
principalmente, em um contexto em que a conjuntura mundial era favorável aos ideais
conservadores. Com isso a viabilidade de uma eleição presidencial, interrompida pelo golpe
do Estado Novo de 1937, e o consequente exílio do autor em Portugal.
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CAPÍTULO V – A “REVOLUÇÃO LEGAL” E O EXÍLIO

Este capítulo aborda, como temáticas centrais, a transformação do integralismo em
partido político e a consequente candidatura (frustrada pelo Estado Novo) de Plínio Salgado à
Presidência da República, a ilegalidade e prisão do líder integralista, a ida para o exílio e os
primeiros momentos em Portugal. Um período mais “discreto” politicamente, apesar das
ações clandestinas, criando um tempo de incertezas.
O líder integralista, desde o início das reflexões políticas na década de 1920, era
defensor de um pensamento antipartidário. Em 1932, ano de fundação da AIB, afirmou:
“Sendo os partidos políticos do Brasil constituídos por essa massa ignara, evidentemente não
podem sistematizar campanhas de ideias, nem traçar quaisquer programas”.1005 Estabeleceu
combates contra a existência dos partidos políticos no Brasil, como na obra O que é
integralismo quando afirmou: “o integralismo moverá [...] guerra de morte a todos os
partidos, sejam eles quais forem”.1006 Buscou em valores ufanistas, a defesa de tais práticas,
ao rememorar Duque de Caxias: “O Duque sempre dizia, quando os brasileiros brigavam e se
separavam por causa dos partidos políticos: Minha espada não tem partidos, por que ela
serve a nação”.1007 Nessa concepção contra os partidos políticos, estava a base fascista do
discurso que, através da defesa corporativista, impedia qualquer ação associada ao modelo
liberal:

Os partidos só podem se extinguir, organizando-se a verdadeira democracia cristã,
que é o Estado Corporativo. Não haverá descontentes nem perseguidos, porque
todos os homens que pertencem agora aos partidos são brasileiros e pertencem a
uma profissão. Eles poderão, pois, entrando para a sua classe, ser elevados por ela,
porque na classe as vontades são muito mais livres, pois estão a salvo de
dependências humilhadoras.1008

No modelo político em que a AIB estava inserida, existiam duas opções para alcançar
o poder: a via insurrecional ou eleitoral. A primeira foi o caminho teórico escolhido por ele ao
organizar os ideais integralistas. Entretanto, em um contexto cultural e espiritualista, esse
caminho era demasiado longo, uma vez que haveria a necessidade de mexer com as estruturas
culturais e intelectuais do país e o integralismo, por mais aceitação que tivesse em
determinados meios, não possuía força capaz de vitória, por isso a saída encontrada, foi a
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alteração do discurso político. Em um primeiro momento, autorizou a participação da AIB nas
eleições de 1934, mesmo não sendo um partido constituído. Em dezembro desse ano, ficou
radiante devido ao crescimento dos militantes e dos votos obtidos nas eleições:

O integralismo é hoje uma forma nacional. Basta dizer que só no Estado de S. Paulo,
durante o mês de novembro, organizaram-se 152 municípios, com sede, quartel,
milícia, departamentos de estudos, etc. Há em S. Paulo, atualmente, 203 municípios
integralizados, com um efetivo de 40.000 rapazes combatentes. As últimas eleições
em nossa província deram-nos perto de 10.000 votos, sendo que determinei a
entrada no pleito 23 dias antes, sem ter feito qualificação eleitoral, porque eu não
queria desvirtuar o movimento, transformando-o num vulgar partido político. O
mesmo se deu em todas as províncias. Mesmo assim, fiz eleger deputados no
Amazonas, no Ceará, em Alagoas, no Espírito Santo, em S. Paulo e em Santa
Catarina, sendo que esta, iremos decidir da escola do presidente do Estado, pois os
dois grandes partidos empataram. Em todas as outras províncias, as votações foram
elevadas, apesar do improviso da nossa intervenção. Levamos em todo o país, perto
de 80.000 votos.1009

Com certo sucesso alcançado, viu que era preciso entrar na “vulgaridade partidária”,
indo contra os seus ensinamentos. A trajetória para o poder fez com que fosse realizado, na
cidade de Petrópolis,1010 em 07 de março de 1935, o 2º Congresso Integralista Brasileiro,1011
quando ocorreu oficialmente a alteração jurídica do movimento, transformado em partido
político, para isso era preciso alterar o discurso feito até então. Dessa forma, o líder
integralista afirmou, em artigo no mesmo ano do congresso, que a questão não era ser contra
os partidos políticos; mas, sim, contra os partidos políticos estaduais, que eram a base da
velha oligarquia brasileira:

Em artigo que publiquei há tempos, há bem tempos, condenei as ditaduras em
termos veementes. Só os povos selvagens as toleram. Nós queremos um governo
que esteja a salvo de agitações dos partidos que atentam periodicamente contra a
segurança nacional. [...] A conclusão é a fatal: os que atentam periodicamente contra
a segurança nacional são os partidos estaduais, os políticos regionais.1012

Uma expressiva mudança; pois, um ano antes da aceitação partidária, combatia todos
os partidos políticos, sem exceção. Na Cartilha do Pliniano afirmou:
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– Porque o integralismo combate os partidos políticos? – Porque os partidos
políticos enfraquecem o Brasil em beneficio próprio e dividiram em grupos inimigos
o povo brasileiro. – Então os partidos políticos fazem mal ao Brasil? – Sim. Os
partidos políticos fazem um grande mal ao Brasil e quem for um bom brasileiro não
deve pertencer a essas agremiações. Os políticos liberais só querem o governo para
proteger os amigos contra os interesses do povo. – O integralismo é um partido
político? – Não. O integralismo é o Brasil que vai marchando aos hinos dos camisas
verdes.1013

Com a alteração política do movimento, preparava-se para uma ação política ousada: a
candidatura à Presidência da República, em 1938, e afirmou:

Registrei o integralismo como partido político, de âmbito nacional, não só para ir
verificando, em cada eleição, o crescimento da consciência nova que estou criando,
como para isolar os camisas-verdes das lutas de caráter local ou regional, o que é
obra eminentemente educativa, no sentido da Unidade da Pátria. Além disso, faço os
integralistas se submeterem dessa forma, às leis do país, demonstrando que nos
utilizamos dos meios facultados pelo regime, na objectivação de reformas que
reputamos indispensáveis à racionalização e fortalecimento da democracia. Basta ler
os meus livros e os meus documentos políticos, para se verificar que sempre falei
isso aos adeptos da Sigma e ao povo brasileiro.1014

Com um discurso salvacionista dos integralistas, que não teriam opção nas eleições de
1938, dizia ter alterado as bases intelectuais do movimento pelo bem integral:

Hoje, no Brasil, só existe um partido nacional. É o integralismo, conforme há dias
tornou patente o general Góes Monteiro. E esse partido não é nacional pelo simples
fato de se haver registrado como tal perante a Justiça competente; é nacional porque
todo o seu pensamento político, seu sentimento, sua mística, fundamentam-se
naquelas aspirações gerais comuns a todos os brasileiros.1015

Tentava impedir qualquer tipo de supremacia partidária oligárquica estadual, ou até
mesmo entre opositores esquerdistas – os comunistas do PCB, os aliancistas da Aliança
Nacional Libertadora (ANL), criada no mesmo período de oficialização partidária da AIB e
colocada na ilegalidade, em julho de 1935; ou até mesmo da Frente Única Antifascista (FUA),
existente desde 1933. Sobre o Partido Integralista, Plínio Salgado afirmava que:

Somos o único partido nacional registrado no Superior Tribunal Eleitoral. Como tal,
temos comparecido às eleições. Realizamos pela doutrina, pela propaganda, pelo
voto, pela cultura, pela disciplina moral que os integralistas aprendem na escola de
civismo das nossas milícias desarmadas: a revolução legal. 1016
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O momento era favorável à criação de organizações políticas, pois o período
“democrático” discursado por Getúlio Vargas, beneficiava o crescimento de grupos como a
AIB e ANL:

O restabelecimento de uma ordem legal estimulou a participação política e
fortaleceu o movimento social. Várias greves eclodiram no período e o processo
político radicalizou-se. À direita e à esquerda surgiram duas organizações políticas
não-partidárias que tiveram abrangência nacional e se tornaram bastante expressivas.
Totalmente divergentes entre si, a Ação Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança
Nacional Libertadora (ANL) eram bem defendidas programaticamente e
conseguiram produzir grande mobilização no país.1017

A ANL foi um movimento inspirado na luta contra o fascismo e tinha como objetivo
agrupar todos os setores e instituições que se manifestassem contra a extrema-direita e contra
os rumos que o movimento de 1930 tomou, com Getúlio Vargas: “A organização congregava
comunistas, socialistas e liberais desiludidos com o rumo assumido pelo processo
revolucionário iniciado em 1930, e tinha como presidente de honra o ex-tenente e agora líder
comunista Luís Carlos Prestes”.1018
A ANL, também uma frente de luta contra o integralismo, passou a ter suas ações de
expansão na década de 1930 – com auge em 1935 – na tentativa de um levante contra o
governo de Getúlio Vargas. A partir da criação da ANL, a motivação anticomunista passou a
ser ainda mais visível, principalmente após o episódio de novembro de 1935; quando um
grupo de aliancistas, liderados por Luís Carlos Prestes e Olga Benário, iniciou um levante
contra o governo, sendo debelado pelas tropas varguistas.1019 Organizações antifascistas
criadas, principalmente, para combater o crescimento do integralismo, já eram de
conhecimento nacional desde 1933, quando em 25 de julho, diversos grupos políticos
sociais1020 – o Partido Socialista Brasileiro (PSB) o Grêmio Universitário Socialista, a União
dos Trabalhadores Gráficos, a Legião Cívica 5 de Julho, a Liga Comunista, a seção paulista
do Partido Socialista Italiano, a Bandeira dos Dezoito, o Grupo Socialista “Giacomo
1017
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Matteotti”, o Grupo “Italia Libera”, a revista O Socialismo e os jornais O Homem Livre e A
Rua1021 – organizaram-se para a fundação da FUA.1022
A partir dessa ramificação política nacional, os embates foram inevitáveis. Em pouco
tempo os integralistas e notadamente seu líder, passaram a ser ridicularizados publicamente
pela oposição, formada por grupos intelectuais, como o humorista Aparício Fernando de
Brinkerhoff Torelly, também conhecido por Apporelly e pelo falso título de nobreza de Barão
de Itararé. Nas páginas do jornal carioca A Manhã, concedeu o apelido de “galinhas
verdes”1023 aos camisas verdes.1024 O escritor Rubem Braga buscou desacreditá-lo
publicamente, chamando-o de desonesto, charlatão, descontrolado, orador de tolices, fora da
realidade objetiva, um aleijado mental, além de ridicularizar seu bigode e sua magreza.1025
Rubem Braga perguntava e respondia o que seria o Brasil com Plínio Salgado: Nas mãos
magrelas deste homem, o Brasil seria o reino da estupidez, da nebulosidade, da opressão, da
exploração [...]. Não tenho a menor dúvida de que Plínio é um odioso charlatão. Sua fraqueza
moral, sua doutrina cheia de besteiras, seus fins mesquinhos são evidentes.1026
Os conflitos não ficaram restritos aos ataques verbais. O ano de 1934 foi marcado por
confrontos armados entre forças antifascistas e integralistas, demarcando assim o perigo
comunista visto por Plínio Salgado. No mês de outubro, em comemoração à fundação da AIB,
ocorreram confrontos na cidade de Bauru, resultando na morte do integralista Nicola
Rosica.1027 Quatro dias depois, em 07 de outubro, um desfile de dez mil camisas verdes foi
programado, em direção à Praça da Sé, na capital de São Paulo, onde os integralistas fariam
comício e prestariam juramento ao Chefe, em comemoração aos dois anos da AIB. No
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entanto, o confronto com a FUA, que também ocupava o espaço, foi inevitável e ocorreu a
Batalha da Praça da Sé, com um saldo de vários mortos e feridos.1028
A partir desse momento, o anticomunismo pliniano passou a ser mais visível e a
intensificação pelo poder passou por uma transformação política, resultado de uma mudança
pela qual o Brasil vivia na década de 1930. Tal aversão ao comunismo foi intensificada com a
ANL, daí a necessidade de novos projetos, pois a chamada “revolução espiritual” não seria
capaz de alcançar um poder de fato em um Brasil insurrecional, daí a busca pela legalização
partidária e a eleição de 1938.
No entanto, seu projeto eleitoral sofreu mudanças através de alterações políticas
promovidas por Getúlio Vargas, que, em 1937, decretou o golpe do Estado Novo,
consolidando a ditadura. Dessa forma, todos os partidos e agremiações políticas foram
extintos. O integralismo continuou a ter uma presença política discreta: “Até 1938, a ação dos
integralistas contou com a tolerância governamental, não somente como contraofensiva ao
Partido Comunista como também para a demolição do arcabouço liberal-burguês que era
pretendido pelos construtores do Estado Novo”.1029
Getúlio Vargas utilizou preceitos centralizadores, e muitos: “historiadores assinalaram
ter sido o Estado-Novo Getuliano uma jogada para afastar Plínio Salgado do caminho do
poder”.1030 A relação entre os dois, sempre foi de instabilidade:

A relação entre a AIB e Getúlio Vargas foi marcada por momentos de aproximações
e aparente caminhos em comum e outros de profundas rupturas. A aproximação
existente entre ambos era amplamente dinamizada devido a inimigos em comum,
expresso pelo discurso antiliberal e anticomunista, assim como algumas
reivindicações e plataformas próximas, repletas de um evidente discurso
nacionalista, com a defesa da implantação de um Estado forte e centralizador e o
grande apelo às classes populares, em especial os trabalhadores. Esta relação, ao que
tudo indica, parece não ter sido vista com desconfiança e ressalvas pela elite
integralista. De fato, o golpe de Estado que instalou a ditadura do Estado-Novo
contou com o apoio, em alguns momentos, de membros da AIB. 1031
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Com a divulgação do embuste conspiratório conhecido como Plano Cohen e o
consequente Estado Novo getuliano, ocorria um questionamento entre os integralistas: “seria
o momento do poder?” Com a presença de alguns deles na organização ditatorial de 1937, o
objetivo de certo poder passava a ser vislumbrado por Plínio. As relações entre ele e Getúlio
Vargas nunca foram as melhores, basta lembrar da Lei de Segurança Nacional, que o obrigou
a alterar determinados componentes do movimento, como a extinção das milícias
integralistas, e apontava Getúlio Vargas como o verdadeiro culpado pelas mudanças da
organização da AIB:

Sob o pretexto de premunir o país contra o comunismo, os políticos rotineiros,
avessos a tudo o que signifique algo novo, começaram a confabular desde fins de
1934. E no ano de 1935 surgiu o projeto da Lei de Segurança Nacional.
Aparentemente, inspirava-se nas precauções recomendadas pelos integralistas contra
as manobras dos adeptos de Moscou. Na realidade, visava o próprio movimento
integralista.1032

O contato com Getúlio Vargas ocorria através de relações de proximidades em torno
dos inimigos em comum, mas a busca pelo poder supremo era um elemento gerador de
divergências e, através da ânsia pelo poder, Vargas conseguiu manipulá-lo habilidosamente.
Essa relação que teve, como consequência, o exílio do líder integralista é de
fundamental importância para o entendimento e compreensão de uma necessária alteração do
seu discurso e pensamento político. O exílio ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial,
momento em que foi preciso reordenar determinadas ideias para a construção de um novo
projeto que fosse compactuado com a realidade do Brasil e do mundo no pós-guerra. De
forma gradual, a prática fascista perdia espaço para a criação de um conceito cristão de
democracia em torno de um ambiente conservador.
Portugal teve anteriormente um papel fundamental para a sua formação política e
intelectual. Com o novo período, a política portuguesa voltou a ter um papel de transformação
e, principalmente, adaptação perante a nova situação vivida. Para isso, torna-se necessário
analisar as rusgas com Vargas que ocasionaram o exílio e os seus primeiros passos em
Portugal, pois assim é possível compreender a rede de identidade criada entre Brasil e
Portugal dentre os seguidores da política conservadora radical e a adaptação do chefe
integralista no ambiente democrático brasileiro após o Estado Novo getulista.
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5.1 O ESTADO NOVO: FIM DA AIB E PRISÃO

Para Plínio Salgado e parte dos camisas-verdes, as rusgas com Getúlio Vargas haviam
sido deixadas de lado, uma vez que o próprio presidente, segundo o líder integralista, adotava
discursos de apoio ao movimento, tanto é que Plínio Salgado retirou a candidatura
presidencial (até mesmo por que não haveria eleições). A presença dos integralistas no
processo de organização para a implantação do Estado Novo passava a ser um elemento de
esperança para os camisas-verdes. O embuste conspiratório, o Plano Cohen, evocava o perigo
comunista que ameaçava as instituições brasileiras. Com um governo anticomunista e a
existência de uma organização partidária contrária à doutrina marxista, era o momento ideal
para uma aliança entre os dois. Sobre o forjado plano, afirma-se que:

Segundo o seu autor, o então capitão Olímpio Mourão Filho, que chefiava o serviço
secreto integralista, ele era um mero exercício. Mourão havia criado, como hipótese
de trabalho, um plano que os comunistas poderiam urdir, vasado no melhor ‘estilo
espanhol’ que a imprensa divulgava com frequência: assalto a convento, violações,
assassinatos etc. [...] O plano seria publicado no Boletim n. 4 do Serviço Secreto da
AIB, visando ativar os integralistas [...] Mourão mostrou uma cópia ao General
Álvaro Mariante então Presidente do Supremo Tribunal Militar que, vivamente
interessado, pediu para ficar com ela para melhor analisar o plano. Poucos dias após,
em 30/09/37, a Casa Militar da Presidência da República fazia estampar em todos os
jornais uma nota na qual se dizia que o Estado Maior do Exército apreendera um
‘tenebroso plano organizado pelos dirigentes do partido Comunista Russo, no qual
estão previstos desde depredações e incêndios, até desrespeitos à honra e aos
sentimentos mais íntimos da mulher brasileira’. Anunciava, também, que o plano
seria divulgado na Hora do Brasil daquele dia mesmo. O medo que, provavelmente,
grassara com essa nota, transformou-se em terror, pânico, após o programa de
rádio.1033

A “ameaça” comunista passou a ser elemento de ligação entre o governo e a AIB. O
período que antecedeu o mês de novembro foi de grande agitação e manobras políticas. O
ponto central estava por trás de uma entrada oficial de Plínio Salgado no governo. O
presidente lhe havia prometido que, após o golpe político, os integralistas iriam participar do
Estado Novo, sendo os responsáveis pelo Ministério da Educação. Entretanto, quando Getúlio
Vargas decretou o golpe, não tomou tal atitude, despertando um sentimento de traição aliado
ao desejo de vingança entre os integralistas:

[...] o movimento integralista, mesmo tendo respaldado a ação política que
implantara a ditadura estadonovista, não perdoa a traição de Vargas. Este parece
continuar acenando para a possibilidade de um camisa-verde ocupar o Ministério da
Educação, mas sem a camisa verde. Para os integralistas, isto não faria sentido. [...]
1033
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A traição de Vargas juntamente com a abrupta interdição do integralismo na política
nacional despertavam neles um tal estado de revolta que, no limite, estavam sendo
levados ao levante armado.1034

Em carta a Ribeiro Couto, demonstrou o conhecimento prévio da constituição de 1937
e analisou o período de tensão entre o golpe do Estado Novo, em novembro, e o ataque dos
integralistas no Palácio da Guanabara em maio de 1938. Na correspondência, disse que o
genro, Loureiro Júnior, esteve ao seu lado em todos os momentos desses períodos,
acompanhando as negociações.

Ele trabalhou a meu lado nos transes mais difíceis da vida nacional, com uma
discrição rara, assistindo a tudo o que aconteceu em 37 e 38, desde a elaboração da
Carta Constitucional, que foi discutida e trabalhada em minha casa, até aos
momentos mais dramáticos de novembro de 37 a maio de 38, em que conhecemos
os homens, um a um, as fraquezas de uns, as traições de outros, a miséria de muitos
e a grandeza de alma de poucos. Tudo isso nos ligou muito porque nada mais liga
um homem ao outro do que o conhecimento mútuo e este torna-se absoluto nos
supremos instantes do sofrimento.1035

Não há dúvidas de sua participação na preparação do golpe de 1937, apesar de afirmar,
durante toda a vida: “o golpe de Estado de 1937 foi dado inteiramente à minha revelia”.1036
Em 1943, ao refletir sobre os acontecimentos antecessores ao evento de 1937, afirmou em
Carta aberta aos meus amigos que:

No período de maior expansão do integralismo, tivemos o golpe de Estado de
novembro de 1937. Não obstante eu ter sido ouvido sobre a nova constituição
brasileira e essa constituição coincidir com muitas das ideias integralistas, a Ação
Integralista Brasileira foi extinta por decisão do Governo, pelo Decreto que supriu
todos os partidos políticos no país.1037

Seu apoio ao novo regime não era algo do acaso, ele desejava algo em troca, mas a
traição foi um sentimento que marcou as relações políticas, no ano de 1937, em torno dos
integralistas, tendo como mais afetado, o líder. Em carta do Chefe Nacional da Ação
Integralista Brasileira Plínio Salgado, ao Senhor Dr. Getúlio Vargas, Presidente da
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República em 28 de janeiro de 1938,1038 publicada em 1945, no Correio da Manhã,1039
relatou com detalhes, na visão dos integralistas os acontecimentos daquele momento:

Antes de ter um novo encontro com V.Exª para, de conformidade com o que
anteriormente ficou estabelecido, transmitir-lhe a reposta definitiva em relação ao
convite que V.Exª se dignou fazer-me para ocupar a pasta de Educação em seu
Governo, resolvi, com a maior lealdade e franqueza, fixar nas linhas que seguem, os
aspectos de uma situação que reputo grave e que só poderá ser resolvida se encarada
com absoluto realismo político. Não seria eu bastante sincero e honesto se
pretendesse dar ao seu Governo a minha colaboração pessoal, quando esta não
implicasse na adesão, à minha atitude e aos objetivos de V.Exª, de mais de um
milhão de brasileiros que criaram, pela sua doutrinação e propaganda, o clima sem o
qual não se tornaria possível a transformação constitucional de 10 de novembro. 1040

Nota-se que ele, redigiu essa carta em janeiro de 1938, e o objetivo central do
documento era demonstrar que não aceitava o cargo de ministro, no entanto, essa não foi a sua
primeira atitude. Segundo relatos do Presidente Getúlio Vargas contidos em seu Diário, vê-se
que o mandatário máximo do Brasil protelou de todas as formas uma decisão oficial. Era bem
claro que Vargas não lhe concederia o poder e apenas usara da força dos militantes
integralistas para auxiliar a consolidação do Estado Novo. Em 28 de novembro de 1937,
disse:

Aproveitando uma coincidência momentânea, fui ver a bem-amada e, de regresso,
passei na casa do Rocha Miranda, onde encontrei-me com Plínio Salgado, e aí
conversamos sobre a dissolução do integralismo e dos partidos políticos, e sua
entrada para o Ministério. Ficou de acordo, ponderando, porém, as dificuldades que
encontraria, precisando consultar sua gente e depois responder-me.1041

Após quatro dias, Getúlio Vargas promulgou o decreto-lei n. 37, dissolvendo todos os
partidos políticos, além de proibir milícias cívicas e restringir o uso de uniformes e
simbologias dessas entidades, dentre as quais a AIB. Para Salgado, essa atitude foi vista como
momentânea e que o ministério supriria essa ausência, inclusive relatada por Vargas, na
véspera do decreto-lei, em 1º de dezembro:

Fui informado de que os integralistas entraram na fase subversiva, começaram a
conspirar, a preparar um golpe de mão, a ameaçar-me e promover reuniões de
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protesto. Plínio Salgado, nos entendimentos com o ministro da Justiça, mostrou-se
de inteiro acordo com a dissolução dos partidos, inclusive do integralismo, e sua
entrada para o Ministério. Pediu-me apenas alguns (dias) de prazo para informar a
seus correligionários, a fim de que este aceitasse bem os atos do governo. Depois
começa a tergiversar, a procurar generais etc. Não sei se ele está agindo com
duplicidade ou se não pode impor-se à massa dos seus adeptos.1042

Não era uma coisa, nem outra; o líder integralista, que já tinha conhecimento exato do
projeto a ser implantado no Brasil, buscava garantias e se valorizava para o poder de fato.
Essa atitude levantada por Vargas é essencial para analisar que Plínio estava ciente do golpe
de novembro de 1937, mesmo antes do acontecimento. Isso alimentou a insatisfação dos
militantes e, consequentemente, do líder integralista, uma vez que Vargas não cumpriria o
acordo. Em janeiro de 1938, relembrou o mês de setembro de 1937 em que teve um encontro
com o então ministro da justiça Francisco de Campos:

[...] nessa ocasião que me procurou o Dr. Francisco de Campos, com o qual me
encontrei em casa do Dr. Amaro Lanari. Ele me falou dizendo-se autorizado pelo Sr.
Presidente da República e me entregou o original de um projeto de Constituição que
deveria ser outorgado, num golpe de Estado, ao país. Estávamos no mês de
Setembro de 1937. O Dr. Francisco de Campos, dizendo sempre falar após
entendimentos com V.Exª, pediu o meu apoio para o golpe de Estado e a minha
opinião sobre a Constituição, dando-me 24 horas para a resposta. Pediu-me,
também, o mais absoluto sigilo.1043

Ao analisar a constituição, verificou grandes possibilidades de poder para os camisasverdes; pois, segundo sua visão, a base da política integralista estava presente com grande
intensidade na carta constitucional:
Perguntei qual seria na nova ordem, a situação da ‘Ação Integralista Brasileira’, ao
que o Dr. Francisco de Campos, me respondeu que ela seria A BASE DO ESTADO
NOVO, acrescentando que, naturalmente o INTEGRALISMO teria de ampliar os
seus quadros para receber todos os brasileiros que quisessem cooperar no sentido de
criar uma grande corrente de apoio aos objetivos do Chefe da Nação. Respondi-lhe
que, quando fosse organizada a União Nacional, o integralismo deixaria de ser
“partido”, seus elementos constituíram o núcleo, o início da formação daquela
corrente, mas para isso, precisava o integralismo de continuar como associação
educativa, cultura, como uma verdadeira comunidade cívica que era, de
desambiciosos, de homens dispostos a todos os sacrifícios, sem aspirar a
recompensas. A isso o Dr. Campos mostrou-se perfeitamente de acordo. Pediu-me,
então, para que eu ficasse mais 8 dias com o projeto de Constituição, a fim de que
lhe apresentasse um parecer. Insistiu em dizer que tudo aquilo era em absoluto
segredo.1044
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Na documentação, via com bons olhos aproximações com o governo, principalmente
pelo fato de se enxergar politicamente próximo ao Presidente.1045 Em 1943, ao relembrar o
episódio, afirmou: “orientei então os meus companheiros1046 no sentido de franco apoio ao
Chefe de Estado, cujo pensamento construtivo e revolucionário era igualmente anticomunista,
e representava a garantia da ordem pública”.1047 Miguel Reale, ao relembrar o momento,
identificou dois trechos de importância na passagem política de Plínio Salgado, em novembro
de 1937, quando em pronunciamento na Rádio Mayrink Veiga afirmou:

Por outro lado, temos hoje manifestado ao Chefe da Nação e às Classes Armadas os
nossos propósitos de prestigiar e apoiar (sic) uma Ordem Nova mediante a qual se
possa definitivamente pôr a coberto o Brasil dos sobressaltos constantes que o
perturbam. [...] E o que eu quero não é ser presidente, mas o condestável da Nação.
Evoco a figura de Nuno Álvares, sintonizador de energias nacionais na fundação da
Nação Portuguesa. Evoco a figura de Caxias, sustentador do Império. Eu também
quero ser um aglutinador de forças esparsas para com elas construir a grande
Nação.1048

Verifica-se uma posição de apoio ao movimento getulista estadonovista, destacando a
imagem de liderança que buscava construir paralelamente aos “heróis da nação”, Duque de
Caxias, no Brasil e Nuno Álvares, em Portugal, que também é conhecido como o Santo
Condestável, atualmente chamado de São Nuno de Santa Maria (canonizado em 2009), ou
apenas Nun’ Álvares. Foi um nobre guerreiro que desempenhou um papel fundamental no
processo de independência do país, no século XIV, contra Castela. Mais uma clara relação da
busca do luso-brasileirismo pliniano.
No entanto a posição de apoio ou liderança, não será evidente e linear. Em janeiro de
1938, sobre o golpe, afirmou que: “A maior de todas as surpresas que tive em 10 de
novembro foi o discurso de V.Ex.ª. Nessa noite, fiquei completamente convencido de que
fôramos enganados, desde o primeiro dia. Não houve uma palavra de carinho para o
integralismo ou para os integralistas”.1049
A ambiguidade era marca central do seu pensamento e atitude. Na primeira página do
jornal Folha da Noite, em 1945, foi lançada a manchete: A ideologia integralista inspirou a

1045

SALGADO, Carta do Chefe... op. cit., p. 121.
No original, no lugar de “meus companheiros” consta com risco “membros da extinta Ação Integralista
Brasileira” vê-se que Plínio Salgado ao revisar o texto, teve como pretensão mostrar que o integralismo não
morreu expressão que usou comunmente até o fim da vida.
1047
SALGADO, Carta aberta... op. cit.
1048
Idem. Pronunciamento na Rádio Mayrink Veiga; apud REALE, Miguel. Memórias: Destinos Cruzados. 2.
ed. São Paulo: Saraiva, 1987, v. 1. p. 120.
1049
Idem. Carta do Chefe... op. cit., p. 126.
1046

285

constituição de 37. A matéria afirmou que: “curioso depoimento de Plínio Salgado foi
divulgado [...] afinidades entre a doutrina verde e o regime vigente no país”.1050
Não foi com essa interpretação oficial que o líder integralista analisou o golpe em
1937. A visão criada em janeiro de 1938 de serem tratados como inimigos 1051 foi posterior ao
momento do golpe, já que Salgado viu que o acordo não seria estabelecido e que havia sido
enganado por Vargas e que este, fazia de tudo para evitar um contato com aquele. Mesmo
com a versão oficial que não aceitaria o cargo, continuava a insistência em assumir o
ministério. Em 16 de fevereiro de 1938, Vargas, em seu diário, relatou: “D. Rosalina1052 teve
uma conferência com Plínio Salgado e traz-me as condições escritas pelo genro deste [José
Loureiro Júnior] para ele entrar para o Ministério. Pedi à portadora que as devolvesse,
dizendo que eu não tomava conhecimento”.1053 E Getúlio continuava a trabalhar o processo de
manipulação dos integralistas.
A ambiguidade política e a busca incansável pelo poder geraram ações como essa;
pois, em fevereiro de 1938, continuou a correr atrás do sonhado ministério, sendo que
oficialmente era preciso criar um discurso aos milhares de seguidores, para isso afirmou que a
oposição passava a existir em torno da traição varguista:
Apressei-me, leal à palavra empenhada, em extinguir a feição política da ‘Ação
Integralista Brasileira’. O único partido nacional, o único que estava em consonância
com o proclamado corporativismo do Estado Novo era paradoxalmente o ÚNICO
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livro ...Seara de Caim, uma biografia sobre o Tenente Siqueira Campos, obra que o retrata como o mais
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Américas, 1956. v. 19, p. 355-362. Rosalina que faleceu no mesmo ano que Salgado, 1975, utilizou o seu
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que vinha espontaneamente declarar-se extinto, para só viver como sociedade
cultural, esportiva e beneficente. Isso antes de qualquer lei, de qualquer decreto...1054

Dizia não aceitar a extinção oficial da AIB. “Preocupado com o que poderia acontecer
com a AIB, procurara seus contatos militares para tentar salvar o integralismo como
movimento cívico e nacionalista”.1055 O fechamento da AIB criou um elemento de oposição
ao governo,1056 por isso fez questão de relatar ao presidente a causa da não aceitação do
ministério, em carta de janeiro de 1938, anterior ao pedido do genro que ocorrera em
fevereiro:

Falei nestas linhas, francamente, confiadamente, sem nenhuma restrição mental a
V.Ex.ª, como um bom brasileiro deve falar ao Chefe da sua Nação. Penso que esta
questão do Integralismo precisa ser colocada no terreno exclusivo da confiança e da
lealdade. É o que faço. E V.Ex.ª agora sabedor do motivo porque ainda não aceitei o
convite de V.Ex.ª para seu Ministro, poderá concluir em que setor do Governo e de
que maneira poderíamos trabalhar com dignidade pela grandeza do Brasil. 1057

Não foi suficiente. A relação não era duradoura. Foi manipulado por Getúlio Vargas.
Os seus contatos não foram suficientes para evitar o pior para os camisas-verdes. Ele foi atrás
do General Nilton Cavalcanti, simpático ao movimento integralista, este garantiu que a nova
ordem – Estado Novo – não pouparia o integralismo.1058
Era, portanto, necessário criar uma imagem em torno do líder, como uma vítima nas
mãos do mal Getúlio Vargas e ainda justificar, como e por que não haveria combates para
defender a AIB. Como forma de manutenção organizacional, Plínio Salgado criou a
Associação Brasileira de Cultura (ABC), que pretendia seguir os ideais do integralismo no
limite da lei. Segundo Estatutos da ABC, divulgados quatro dias após o cancelamento do
registro da AIB, informou-se:
Art. 1º A ‘Ação Integralista Brasileira’, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 37,
de 2 de dezembro de 1937, passa a existir como sociedade civil com a denominação
de ‘Associação Brasileira de Cultura’, tendo sede e foro no Distrito Federal e
podendo ter sucursais nos Estados e filiais nos municípios. Art. 2º A sociedade tem
por fim: a) incrementar os sentimentos espiritualistas e as virtudes cristas no povo
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brasileiro; b) promover estudos e pesquisas sobre problemas culturais da
nacionalidade.1059

A ideia era dar continuidade ao integralismo na legalidade, conforme artigo 21º do
estatuto: “São sócios fundadores da ‘Associação Brasileira de Cultura’, além de todos os
integralistas, de ambos os sexos, inscritos na ‘Ação Integralista Brasileira’”. 1060 Plínio
Salgado ao analisar a ABC afirmou: “ultimamente, fundou-se nesta capital, com irradiação
para todo o Brasil, a Associação Brasileira de Cultura, de finalidades culturais, morais e
esportivas, dentro de um sentido vivamente nacionalista”.1061 A busca da nova legalidade
integralista ocorreu em um momento de negociações frustradas, pois se vê que o líder
integralista foi levado pelo golpe getulista. A traição foi evidente.

A rigor os integralistas se julgavam traídos por Vargas, que lhes havia passado uma
‘rasteira’, fato que Plínio Salgado considerava mais ofensivo a Vargas do que a eles.
Assim mesmo, uma corrente procurava contemporizar, pleiteando cargos – o
Ministério da Educação, por exemplo – enquanto outra, liderada por Belmiro
Valverde, cogitava uma conspiração.1062

A relação entre Getúlio Vargas e Plínio Salgado estava em um nível de tamanha
intensidade que chamou a atenção do conservadorismo português, como mais uma forma de
aproximação entre os dois países, inclusive no nível privado, como pode ser notado em duas
correspondências recebidas1063 pelo chefe integralista de uma portuguesa, residente na cidade
do Porto, chamada Maria Rosa Corrêa Spratty Pinto da Silva. De uma aristocrática família
portuguesa, com parentes no Brasil; teve, como objetivo de contato, a solicitação do auxílio
de Plínio Salgado na intermediação de uma herança na capital brasileira, já que a mesma
estava tendo dificuldades em obter sucesso na partilha.
No contexto das correspondências, vê-se que a aristocrata lusitana possuía
informações e relações privilegiadas, pois dizia que não era correta a forma como Getúlio
conduzia o tratamento aos camisas-verdes, uma vez que: “foram os integralistas que
asseguraram a sua permanência no poder”.1064 Dizia ter entrado em contato com o próprio,
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pedindo justiça no tratamento aos integralistas. Na carta em 08 de fevereiro de 1938, afirmou
ao Exmo. Sr. Dr. Plínio Salgado, Digno Chefe dos Integralistas que escreveu “ao Sr. Dr.
Getúlio Vargas, a favor dos integralistas”1065 e dizia esperar “notícias de V.Ex.ª e dos
integralistas, quero saber se estão alguns presos e por quê”.1066
Nota-se a posição da aristocrata lusitana, pois essa era mais uma reação dos
simpatizantes e militantes do movimento que viam um possível descaso de Getúlio Vargas ao
integralismo e em especial a Plínio Salgado. Esse reflexo dos portugueses foi fundamental
para a organização do círculo intelectual do autor no exílio em Portugal. Exemplo claro
remete-se novamente a Maria Rosa Corrêa Spratty Pinto da Silva que foi uma das primeiras
pessoas e entrar em contato com ele no momento do exílio, colocando-se à disposição no que
fosse preciso e ainda solicitava um encontro na cidade do Porto: “Exmo. Sr. Dr. Plínio
Salgado: Sabendo que V.Ex.ª está em Lisboa e, precisando falar com V.Ex.ª, pedia o favor de
me dizer, com a possível brevidade, quando é que V.Ex.ª vem ao Porto. Desejando que V.Ex.ª
se encontre bem no nosso querido Portugal”.1067 A relação de cordialidade do
conservadorismo português com ele foi evidente a partir da sua chegada em Lisboa.
O ponto máximo da insatisfação dos integralistas com o governo getulista foi
ocasionado em maio de 1938, através de um levante armado1068 com o objetivo de liquidar
Getúlio Vargas, sendo este um fracasso:

A posterior repressão aos camisas-verdes foi brutal. Poucos dias após o levante, já se
encontravam detidos na casa de correção, localizada na Ilha Grande, cerca de 1.500
indivíduos suspeitos de envolvimento com o episódio ou efetivamente envolvidos.
[...] A prisão ou a entrada das lideranças na clandestinidade abalou mais ainda a
estrutura organizativa integralista. Os camisas-verdes, formados sob rígida disciplina
e agora tachados de desordeiros, extremistas e foras-da-lei, passam a conviver com
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uma ampla campanha contrária ao movimento e suas práticas, apesar de perceberem
que muito de sua ideologia fora incorporada pelo regime estadonovista. 1069

Esse episódio de desordem e falta de preparo1070 destruiu completamente qualquer tipo
de pretensão dos integralistas no Brasil, tendo prisões1071 e perseguições de vários membros,
inclusive de Plínio Salgado:

Coube ao sargento fuzileiro Luís Gonzaga de Carvalho a maior pena já imposta pelo
tribunal: 40 anos de reclusão, condenado por ter assassinado um membro da guarda
palaciana que a ele se rendera. O levante integralista de 1938 representou a única
reação armada ao regime do Estado Novo, até o alijamento de Vargas do poder pelas
forças armadas em 1945. Embora tenha contado com a participação de uma maioria
de integralistas, o levante envolveu, no tocante ao seu planejamento e direção,
elementos não filiados ao integralismo.1072

Através de uma série de reportagens investigativas, na década de 1960, verificou-se
que o levante de 1938 contou com a presença de alemães no ataque ao Palácio da Guanabara,
evento que chamou a atenção da Embaixada da Alemanha no Brasil através do recémempossado, embaixador Karl Ritter que chegou ao Brasil em julho de 1937.1073 Em 1969, o
jornalista investigativo Edmar Morel levantou documentos junto à embaixada alemã
destacando relações germânicas e brasileiras no putsch. Com informações privilegiadas, teve
a reportagem publicada em vários periódicos brasileiros, incluindo o Jornal de Alagoas. Nele
há dois relatórios do embaixador descrevendo o movimento que ocorreu no Rio de Janeiro.
Dois dias após o ataque, o documento 2621 525732-34 com o assunto Tentativa de
Insurreição no Brasil, diz:

Explodiu uma revolta contra o Governo de Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na
noite de 10 para 11 de maio: não houve surpresa1074(?) para observador das
condições locais. Essa é a segunda revolta que tem de ser sufocada com
1069
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derramamento de sangue desde que a ditadura do Presidente se iniciou em 10 de
novembro do ano passado. Desta vez uma tentativa chegou a ser feita para prenderse o próprio Presidente. Ele e sua família inclusive as mulheres, tiveram de
defender-se com revólver na mão. Esses incidentes outra vez confirmam a
impopularidade do atual regime, desde que o Chefe de Estado rompeu sua palavra
com o Partido Integralista. Apenas restabelecendo o controle militar sobre todo o
País, é ainda possível manter-se o regime no poder. Novas revoltas são esperadas no
futuro.1075

Em sequência, em outro relatório, o embaixador Karl Ritter delineou a presença dos
alemães no evento de maio de 1938, mostrando assim, com mais nitidez, os conflitos na
Segunda Guerra Mundial. Disse o embaixador em relatório 235/156963, no dia 13 de maio:
Em São Paulo, alguns membros do Partido foram presos para ‘investigação de sua
atividade política no Brasil’; Koenig, o representante do Escritório Central do
Reichesbahn no Rio de Janeiro e que foi lá em visita, está entre eles. Eu hoje
protestarei junto ao Ministério do Exterior, e exigirei a sua libertação imediata. Por
favor dê-me instruções sobre as relações com o Brasil, e também que passos foram
dados aí junto ao Embaixador brasileiro se alguma coisa tiver sido feita. Espero
futuras prisões de cidadãos do Reich aqui. Deve o tom das ‘démarches’ tornar-se
ainda mais duro? A propaganda da América do Norte acusa os alemães de se terem
organizado na véspera da revolta de ontem. O Governo brasileiro até agora tem
permitido essa propaganda.1076

A reportagem de 1969 do jornalista Edmar Morel ainda levantou que o embaixador
notificou o Reich sobre a posição do Estado Novo:

A polícia por sua vez, prendeu vários alemães que participaram do assalto ao
Guanabara, inclusive os que tomaram o Posto Telefônico da rua 2 de Dezembro
onde foram assassinados vários soldados da legalidade. Getúlio disse, num discurso
pronunciado perante uma multidão calculada em 200.000 pessoas disse
textualmente. – Com o auxílio vindo de fora queriam comprometer a soberania do
Brasil.1077

Em vários momentos, teve a necessidade de debater sobre relações e contatos com os
nazistas e em todos os momentos afirmava a inexistência de projetos mútuos como em
eloquente e agitado discurso em 1959 na Câmara dos Deputados. Divulgado pelo jornal O
Estado de São Paulo afirmou: “O Sr. Plínio Salgado negou que o seu destino político
estivesse ligado ao de Hitler”.1078 Esperava uma Câmara “desmemoriada”, mas teve trabalhos
para debater sobre o passado autoritário que na década de 1950 era travestida com uma
roupagem democrata.
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Antes do levante, no início de 1938, tentou de todas as formas rearticular o movimento
integralista através da ABC, mas o ataque ao Palácio da Guanabara, em maio de 1938,
frustrou completamente qualquer possibilidade de diálogo com o governo, mesmo existindo a
versão oficial de que o líder não estava por trás da revolta. Neste momento, passou a assumir
uma dupla face, em alguns momentos, ocupou um espaço de crítico do regime getulista,
principalmente quando era preciso inflamar os militantes; já em outros momentos, de
diplomacia, buscando um rápido acordo. Em um documento de 1938 intitulado: Camisas
Verdes! Escuta, conclamou os camisas-verdes a não desistirem da luta pelo integralismo:
“Camisas Verdes! Escuta: Juraste um dia viver ou morrer com honra, por Deus, pela Pátria e
pela Família. Se deixares de cumprir o teu Dever, bem sabes, serás um perjuro, um covarde,
um miserável indigno de ti mesmo e dos que te são caros”1079 e estabeleceu duras críticas a
Getúlio Vargas, visto como um conspirador que usou forças obscuras para alcançar o poder.
Destaca-se a diferente visão que Plínio Salgado passou a dar ao golpe de 1937, antes algo
interessante para a prática integralista, agora, um governo de violência e ilegal:

Getúlio Vargas, o usurpador, réu de vários crimes, entre os quais se enumeram,
quantos, por ele, ou em seu nome, foram praticados contra a propriedade e a vida de
seus concidadãos, detém violentamente, em suas mãos, o poder. [...] Getúlio Vargas,
ao sentir, com a aproximação das eleições que se deveriam ferir em janeiro do
corrente ano, a inevitabilidade de sua queda, procurou novo mandato que o
autorizasse, embora ilegalmente, a permanecer no Poder, forjicando, para tal,
documentos falsos, cuja autoria atribuiu, cinicamente, ao Estado Maior do Exército.
Mediante esses documentos, depois de alarmar com os mesmos a Família Brasileira
[...] Getúlio Vargas, por intermédio de seus agentes, invadiu, a seguir, centenas de
lares, de onde arrancou violentamente, Chefes de Famílias, injuriando Esposas e
Filhas, tripudiando sobre sua honra e arrastando a ruína milhares de brasileiros.
Getúlio Vargas é responsável por dezenas de assassinatos, pelo sequestro, pela
prisão, pelas ofensas morais e físicas e pelas depredações praticadas em seus lares,
contra milhares de brasileiros, entre os quais sobressaem os integralistas. Getúlio
Vargas é o déspota que mantém em reclusão, após incríveis maus tratos e injúrias
contra seus desmandos. Getúlio Vargas, com os seus desgovernos, lançou o País na
miséria, reduzindo-o à situação de pobre protetorado de outras nações. CAMISAS
VERDES! ONDE ESTÁS?1080

Passou a construir uma imagem negativista de Getúlio Vargas, utilizando o mesmo
apelo emocional que realizava anteriormente ao decretar o anticomunismo. A oposição em
relação ao governo era total, principalmente quando enxergava aspectos do integralismo no
governo varguista. Não restava outra opção a Getúlio Vargas a não ser retirá-lo da cena
política brasileira, e foi o que ocorreu em 26 de janeiro de 1939, quando o líder integralista foi
preso. Noticiou o jornal A noite: “Preso o Sr. Plínio Salgado! A diligência realizada em S.
1079
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Paulo a 1 hora da madrugada de hoje”.1081 Antes dessa prisão, militantes de menor
importância foram presos e colocados nas mesmas celas que os comunistas. “As penas foram
severíssimas e, tanto os integralistas quanto seus companheiros de empreitada tinham, agora,
condições de defesa piores do que as de seus adversários comunistas no passado”.1082 Por falta
de provas, os chefes da AIB foram excluídos do processo judicial movido contra os
integralistas devido ao levante de 11 de maio de 1938.1083 Ficou refugiado durante vários
meses, principalmente após a revolta, mas a situação já era grave desde março, quando foi
deflagrada “a primeira tentativa de levante [...] no dia 11 de março de 1938, sendo, contudo,
abortada pela polícia”.1084
Em nenhuma revolta, o seu nome figurava como mandante, mas era bem claro que o
Chefe era o visado no momento da punição. Segundo a esposa, Carmela Patti Salgado, o
período era de muitas instabilidades. Em depoimento, afirmou: “Nós não tínhamos uma casa
fixa. Uma semana numa casa, uma semana em outra, uma semana no interior, uma semana na
capital durante 2 anos. Até que ele foi preso numa madrugada”.1085 Foi capturado por estar
foragido em janeiro de 1939:

A Delegacia de Ordem Política e Social efetuou na madrugada de hoje a prisão do
Sr. Plínio Salgado, num palacete da rua França, no Jardim América. O delegado de
Ordem Política, acompanhado apenas pelo chefe dos investigadores, Sr. Vicente
Malzoni e mais 12 homens, deu cerco à residência do chefe integralista, não
encontrando dificuldades em prendê-lo. À hora em que a policia chegou ao palacete
da rua França no ‘Jardim América’, o prédio ainda estava todo iluminado. O local é
deserto e o Sr. Plínio Salgado ali morava há meses, sob nome suposto. A caravana
policial aproximou-se do prédio com grande cautela, e depois de distribuir, em torno
dele, os doze inspetores, mandou alguns destes baterem à porta. Esta se abriu e,
diante do delegado, o Sr. Henrique Salgado, irmão do ex-chefe integralista, cuja
prisão foi imediatamente efetuada. Logo a seguir foram detidos os Srs. Plínio
Salgado, que se achava recolhido ao aposento, e seu genro, Sr. José Loureiro Júnior,
que ao ver os policiais, correra para um cômodo da casa, fechando-se no quarto.
Quando os policiais penetraram no quarto, verificaram que Loureiro tentava por
fogo a uns papéis. Este gesto, porém, foi sustado pela autoridade e feita a apreensão
dos referidos papéis. Os três presos foram a seguir, conduzidos para a Delegacia de
Ordem Política e Social.1086

Sua captura teve episódios peculiares, que mostra como a força do chefe integralista
continuava persistindo. Segundo o jornal Correio da Manhã, a sua busca, estava sendo
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tentada há vários meses pelas autoridades da Ordem Política e Social de São Paulo, no entanto
um homem que dizia ser seu inimigo, realizava diversas denúncias em relação ao paradeiro do
líder integralista. “Esse homem andou percorrendo várias regiões do Estado acompanhado de
policiais. Quando uma diligência fracassava, ele imediatamente apresentava nova pista”.1087 O
delegado responsável, Carneiro da Fonte, começou a desconfiar do homem e para testá-lo,
prendeu-o, tendo esse confessado que não sabia o paradeiro do foragido e que estava no
processo para atrapalhar as investigações, “mas disse que ele estava residindo num bairro da
capital paulista, em companhia de pessoas da sua família”.1088
A procura continuou e o caso policial foi solucionado no dia em que um rapaz passou
a desconfiar de que a namorada o estava traindo com outra pessoa. Segundo o jornal O
Diário, o líder dos integralistas estava enfermo e necessitava de acompanhamento médico no
esconderijo, contratando assim, os serviços de conhecidos médicos. No entanto, precisou ser
submetido a algumas intervenções que precisava da presença de uma enfermeira. “Acontece,
porém, que essa jovem tinha um namorado, que ao presenciar todos os dias a assiduidade do
médico junto a enfermeira entrou a ter ciúmes de sua namorada, chegando a externar suas
suspeitas”.1089 Para azar do Plínio Salgado, segundo o jornal O Diário: “o namorado da jovem
enfermeira, que, coisas do destino, era um agente policial, levou o caso ao conhecimento dos
seus chefes, resultando daí a prisão do Sr. Plínio Salgado”.1090
Com a prisão, declarou que passou os últimos meses em completo recolhimento
espiritual, sendo que nesse período ocorreu novamente a busca de preceitos cristãos, iniciando
assim a principal obra religiosa do autor: Vida de Jesus:

Durante a palestra que o Sr. Plínio Salgado manteve com o chefe da diligência que o
prendeu, revelou que nesses últimos meses se entregara a um profundo e absoluto
recolhimento do espírito. Escrevera primeiramente um romance e, desviando-se para
o misticismo cristão estava preparando uma obra sobre a vida de Jesus, da qual já
concluíra o primeiro volume. Entregou à autoridade todos os originais, pedindo-lhe
que os guardasse cuidadosamente, pois tenciona terminar o trabalho na prisão. Essas
obras serão devidamente censuradas pela polícia e, uma vez aprovadas, terão
autorização para serem divulgadas.1091
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Além da obra religiosa que foi lançada em Portugal, referiu-se ao romance Trepandé
que foi elaborado no período de refúgio, mas apenas publicado em 1972. Na ocasião do
lançamento,1092 o autor disse que:

O romance Trepandé pertence àquela fase da literatura brasileira, cujo período
máximo foi de 1926 a 1940 [...] Inicialmente, por motivos de ordem particular,
posteriormente, por me haver dedicado a obras de caráter doutrinário, deixei de
publicá-lo. Decorridos 30 anos, minha mulher, pondo em ordem meus arquivos,
encontrou os originais do livro esquecido e, juntos, começamos a relê-lo. À
proporção que virávamos as páginas, experimentava eu duas impressões: a de que se
tratava de uma narrativa desenvolvida por outra pessoa e não por mim, e a de que o
livro trazia o documentário de uma técnica expressiva da revolução literária e
artística em que se haviam empenhado os prosadores da minha contemporaneidade.
[...] E aí está Trepandé, na sua significação poética, nos seus processos literários e
maneira de narrar.1093

Na obra, demonstrou que os valores continuavam os mesmos e que a base sólida do
pensamento nacionalista estava mantida, apesar de todos os percalços políticos. A obra tem
como objetivo verificar como a ruralização é decisiva para a existência do verdadeiro
nacionalismo. Nesse romance, o ponto central é a influência negativa das metrópoles sobre as
zonas interioranas, mesmo teor dos romances anteriores, que compactuam com o pensamento
voltado ao Integralismo Lusitano, elemento solidificado no exílio que estava por vir.
Sua prisão não foi única, segundo o jornal O Diário ocorreram: “Diligências em
Araraquara, Ribeirão Preto, Avaré, Franca, Taquaritinga e outros municípios do interior”. 1094
Uma verdadeira caça aos integralistas, mas é claro que a prisão do chefe foi a principal e ao
ser detido, afirmou: “Assim é melhor. Tudo será esclarecido”,1095disse ao Correio da Manhã
que destacou como Plínio Salgado estava enfermo e envelhecido. Ele proferiu uma série de
esclarecimentos e “conseguiu ser liberado três dias depois. Somente em maio de 1939, um
ano após o levante, Vargas resolveu decretar seu exílio e Salgado foi enviado à fortaleza de
Santa Cruz e de lá para Lisboa”.1096
Nessa primeira prisão, foi arguido pela Delegacia Especializada de Ordem Política e
Social de São Paulo1097 e no depoimento afirmou a versão de que não estava envolvido em
nenhum ato violento e que muito menos ordenou ações desse tipo aos seus comandados e que
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tal ação violenta ocorreu como uma consequência à morosidade do governo em cumprir o
acordo estabelecido no ato do golpe de 1937.

Entre o Sr. Presidente da República e o declarante ficou combinado o seguinte: o
declarante, logo que estivesse organizada a sociedade civil, convocaria os homens de
maior responsabilidade da antiga ‘Ação Integralista Brasileira’, comunicando-lhes
que estava convidado pelo Presidente da República a tomar parte no Governo, como
Ministro da Educação, e, em seguida, o declarante aceitaria e assumiria aquela pasta
[...] desse momento em diante, fatos lamentáveis começaram a se verificar: a
lentidão exasperante da marcha do processo de registro no Ministério, deu lugar a
todas as consequências previstas e temidas pelo declarante e também pelos Generais
Góes Monteiro e Newton Cavalcante, isto é, a inquietação da massa integralista [...]
a desagregação de grupos do integralismo e a impossibilidade do declarante de
articulá-los no sentido de mantê-los esclarecidos [...] verificando a impossibilidade
prática de poder controlar todos os grupos de companheiros, pelas dificuldades que
lhe eram criadas. [...] o declarante condenou veementemente os atos de violência, os
assaltos, os homicídios, as intentonas, recomendando paciência. 1098

Através do depoimento, sua intenção era excluir qualquer possível participação nos
ataques ou em articulações contrárias ao governo, jogando a culpa da instabilidade política
para o próprio Getúlio Vargas que não cumprira o acordo estabelecido com os integralistas
em 1937.
Plínio Salgado ficou livre de fevereiro a meados de maio de 1939, quando foi preso
definitivamente. Nesse período, teve uma vida instável, mas o que não impediu as produções
de crítica literária. Em 12 de junho de 1939, quando estava na fortaleza, foi lançada a nova
edição da Revista Acadêmica Paulista de Letras que contava com a participação do autor com
uma contribuição, intitulada: Couto de Magalhães, decifrador de enigmas étnicos, que foi
enviada antes da prisão e no artigo analisou a figura de José Vieira Couto de Magalhães, visto
pelo autor como o:

[...] precursor do nacionalismo mais profundo, de um nacionalismo de base, bem
diverso do nacionalismo de meras exterioridades formalistas. Ele prepara a redenção
do caboclo e a revelação de uma Pátria consciente dos seus elementos formadores e
dos recônditos sentimentos que a estruturam o seu Sêr moral coletivo. 1099

Buscou em Couto de Magalhães, palavras para expressar o momento que estava
vivendo, havia a necessidade de uma redenção e ele, o caboclo Plínio Salgado, almejava a
revelação de uma pátria em torno do forte nacionalismo. Mas esse nacionalismo pliniano,
momentaneamente teve que ser interrompido mais uma vez; pois, em maio de 1939, foi
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definitivamente preso. Antes, porém em 15 de maio, lançou em São Paulo um Manifesto aos
integralistas explicitando a necessidade de serem submissos ao regime varguista, em uma
atitude clara na busca por apoio. A declaração foi lida em uma reunião e amplamente
divulgada na imprensa. “Convocada pelo Sr. Plínio Salgado, que foi o chefe da extinta Ação
Integralista Brasileira, realizou-se ontem à noite, na residência do Sr. Bento Luiz de Almeida
Prado, à rua Baronesa de Itú, 474,”1100 a reunião em que recomendava cautela em relação às
atitudes dos integralistas no período ditatorial getulista:

Qual a orientação, pois, que vos recomendo? A orientação da paz, da ordem, da
abstenção de quaisquer agitações. Além desse nome recomendo-vos ainda: trabalhar
pelo Brasil. Como trabalhar? Cumprindo a vossa, a nossa doutrina. Em que consiste
essa doutrina? Em ser bom pai, bom filho, bom esposo, bom profissional, bom
cidadão, bom patriota. De que maneira? Cingindo-vos aos preceitos cristãos da vida,
isto é, fechando os olhos e os ouvidos a todas as seduções desse materialismo
utilitarista, arrivista e gozador, que dissolve os povos envelhecidos pela ausência de
Deus.1101

Na declaração, discursou em um tom amistoso, indicando o trabalho pelo Brasil e aos
integralistas que fossem sempre bons cidadãos e fiéis ao governo. Esse é outro exemplo da
sua face diplomática, cuja pretensão aberta era o acordo junto ao governo, diferentemente do
Plínio crítico e oposicionista que condenava o governo ditatorial de Vargas.
Afirmou ter sido de Vargas a iniciativa para o tom ameno do discurso; pois segundo
ele, o Manifesto tinha como propósito atender: “ao apelo que me foi feito pelo Governo da
República, redigi e dirigi aos integralistas de todo o País a palavra de paz, de serenidade, de
ordem, de abstenção de agitações”.1102 Essa mudança de atitude, nada mais era do que uma
estratégia com a intenção de estabelecer uma relação mais amistosa com Vargas e buscar
algum benefício, pois tinha consciência de que não haveria alternativa a não ser a retirada de
fato do cenário político brasileiro. Em 27 de maio de 1939, enviou uma carta ao Ministro da
Guerra, General Eurico Gaspar Dutra, dizendo: “No momento em que, atendendo às
exigências das autoridades governamentais, devo afastar-me temporariamente do Brasil”.1103
Reduz, assim, a crítica ao governo para buscar um melhor acordo com o Estado Novo.
Foi preso, os integralistas estavam sendo perseguidos e capturados, o movimento
entrou na ilegalidade e, mesmo assim, disse ao Ministro da Guerra: “Senhor General: entrego,
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nesta hora, à guarda vigilante, à inteligência e à defesa do Exército, a obra que levei seis anos
a construir”.1104 A estratégia pliniana mostrou forças, pois a carta era resposta a uma:
“proposta a alternativa de, ou aceitar um lugar de ministro do Brasil no Exterior, ou afastar-se
temporariamente do país, sendo proponentes o Dr. Ademar de Barros, interventor em São
Paulo, e o Dr. Carneiro da Fonte, chefe de polícia no mesmo Estado, em Maio de 1939”.1105
Era uma forma de buscar uma limpeza nas relações com o governo e conseguir algum
benefício, uma vez que a possível prisão era eminente. Tal proposta, nunca foi confirmada
pelo Estado Novo, passando a ser restrita ao discurso oficial de Plínio Salgado. Em São Paulo,
após dois dias, relatou que:

[...] fui procurado, ao mesmo tempo, pelo Secco, Secret. do Chefe de Polícia e pela
Região Militar. E ambos, recebo ordem de prisão. Chega também o Paulo Silveira
da Motta e me prende em nome da Delegacia de Ordem Política. Resolve-se, afinal,
que eu vá para a Região Militar. Sou levado para o quartel do 4º Esquadrão.
Recebido secamente pelo Capitão-Comandante, conduz-me ele a um quarto vizinho
ao seu, onde fico fechado com sentinela à vista, de arma embalada.1106

Logo após a prisão, foi comunicado que deixaria no dia seguinte a capital paulista em
direção ao Rio de Janeiro e mais uma vez o apelo cristão pôde ser notado. No diário que
escreveu na prisão, relatou: “Ao dormir. Abro a Bíblia ao acaso e leio estes versículos do
Livro de Job: ‘Com Ele está a força e a sabedoria; seu é o que erra e o que faz errar. Derrama
desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes’”.1107A busca do espiritualismo faz-se
notada novamente. Intensificou o discurso cristão, haja vista o comunicado que fez ao ser
preso, em janeiro de 1939, que passava por um período de recluso e misticismo religioso,
estando a escrever a obra sobre a vida de Jesus. Esse momento é fundamental para a
compreensão do “novo” (novo por uma necessidade de sobrevivência) Plínio Salgado que foi
fundamentado em Portugal. No dia 30 de maio de 1939, saiu em direção ao Rio de Janeiro:

O avião pousa na ponta do Calabouço. Avistamos fardas de oficiais. Concluímos
que não irei para a Polícia [...] Numerosas pessoas de aspecto eminente me
cumprimentam. Junta povo para me ver [...] O Capitão Estilac Leal informa-me que
tem ordem da 1ª Região para me levar para a Fortaleza de Santa Cruz. Sigo com ele
numa lancha. [...] A lancha singra a Guanabara. É uma linda manhã. Vou
conversando com o Cap. Estilac, que se revela integralista no R. G. do Sul. Parece-
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me distintíssimo. Percebo que simpatiza com tudo quanto falo. Mostra-se muito
gentil. Estranhou o incidente comigo e não sabe a que atribuir. 1108

Nessas memórias, oriundas do diário da prisão, não deixou de lado a oportunidade de
exaltação à sua imagem, que, mesmo em decadência política, criava formas de se enxergar
como detentor de idolatrias. Chegou à Fortaleza de Santa Cruz, no dia 30 de maio de 1939,
permanecendo até o dia 22 de junho do mesmo ano.

5.1.1 Fortaleza de Santa Cruz e preparativos para o exílio

Oficialmente, Plínio Salgado dizia não saber a causa da prisão. As tentativas de
levantes e conspirações de integralistas levou o governo a enxergar naquele que sempre teve
uma presença de liderança total e absoluta, um perigo para o Estado Novo. Ao chegar à
Fortaleza de Santa Cruz, relatou:

Chegamos à Fortaleza de Santa Cruz [...] Chegamos ao Comando. Vem o
Comandante. É meu velho amigo, o Cel. Timóteo. Recebe-me com espanto. Não
sabia ser eu o preso político que lhe haviam anunciado. Começamos a conversar. Ele
irá à cidade para saber o motivo de minha prisão. Apresenta-me à oficialidade;
mostra-me o aposento que devo ocupar na antiga casa do comando [...] Voltamos à
‘casa da ordem’, onde peço uma máquina de escrever, na qual copio a cópia da carta
que mandei ao Ministro da Guerra, a fim do Cel. entregá-la, caso o Ministro não
haja recebido o original.1109

Relatou preocupação com a carta, pois entendia que o documento poderia ser uma
espécie de passaporte de liberdade, uma vez que buscava um estreitamento dos laços do
integralismo com o exército e consequentemente com o governo, atitude já estabelecida no
Manifesto de Maio. O líder integralista tinha confiança de que a prisão seria breve e colocava
nos comunistas a culpa pelo cárcere:

O Cel. regressou. Traz-me a notícia de que o Ministro da Guerra julga que se deu
comigo um mal entendido e que devo ser posto em liberdade em três ou quatro dias.
Diz-me que a região de São Paulo acusa-me de receber muitas visitas e de estar
preparando uma revolução de sargentos. Compreendo: foram os comunistas que me
prepararam isso, porque eles é que estão tramando e eu sou um empecilho para seus
planos. Acho ridícula a acusação, mas tranquilizo-me.1110
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No diário que transparece uma visão única do processo político, coloca-se como
vítima, principalmente ao relatar os eventos de maio de 1938, sustentando a tese de que não
teve nenhum tipo de participação no ataque. Há temática amplamente debatida na
historiografia aponta para diversas versões e ambiguidades do evento, inclusive entre os
integralistas. Miguel Reale, em 1945, ao relembrar os acontecimentos, disse: “Mais tarde,
soube pelo próprio senhor Plínio Salgado, que enviara ele um emissário de absoluta confiança
para impedir a deflagração do movimento”.1111 Visão semelhante foi narrada por David
Nasser, em memórias do anticomunista e antifascista Tenente Severo Fournier, militar que
tinha apenas uma aspiração, combater Getúlio, com isso, aliou-se aos verdes, assim como
outros grupos que enxergaram o levante como uma possibilidade de derrubar o governo,
mesmo sem ter simpatia com os integralistas.1112 Enquanto o integralista Belmiro Valverde
foi mais enfático contra o líder: “Ele me deu ordem escrita para deflagrar a revolução. No
momento exato de minha prisão, rasguei-a para que não caísse em mãos da Polícia”.1113 Tal
declaração foi concedida em uma longa entrevista no jornal O Globo de 1945, em que dizia
ter resolvido contar tudo o que sabia, pois havia rompido: “definitivamente o credo verde”.1114
Belmiro Valverde foi o líder do movimento de maio de 1938 e afirmou estar:
“convicto de que, durante os 7 anos de prisão, correspondi a meus deveres dentro das ideias
que então adotava. Fui fiel ao integralismo até ontem, dia em que deixei a prisão e readquiri a
liberdade”.1115 Ao analisar o movimento de maio, afirmou que a causa da revolta: “foi um
gesto de repulsa e dignidade de homens ofendidos nas suas convicções e ultrajados na sua
honra política e pessoal”.1116 Valverde se referiu à tentativa de acordo de Plínio Salgado com
Getúlio Vargas, ainda que sempre fosse contrário a essa aproximação; pois, para ele, o
integralismo: “foi um movimento fundado, precisamente para combater os males da péssima
administração que o Brasil tem sido”.1117 Daí a necessidade de Plínio Salgado criar uma face
oposicionista ao extremo, como no documento Camisas Verdes: escuta, pois era preciso
atender os interesses de parte dos militantes, ou seja, atacar o governo getulista. A reportagem
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relatou que o entrevistado relutou para não fazer revelações, mas por fim divulgou que “O
movimento de 11 de maio teve a anuência absoluta do Sr. Plínio Salgado”.1118
Percebe-se um discurso dúbio no interior do movimento e entre os antigos militantes
do sigma. A posição de Plínio Salgado em 1938 e, principalmente com a prisão em 1939,
tinha que ser de cautela. Dessa forma, omitiu qualquer tipo de ação no movimento, ou em
qualquer outro. Interpretação mantida no delicado período do exílio quando afirmou que
apoiava o presidente Getúlio Vargas, mas:

Sobreveio, por parte de um grupo heterogêneo de exaltados, o atentado contra o
Palácio Presidencial e a pessoa do Presidente Getúlio Vargas, que se processou à
minha revelia, contra todos os princípios pregados por mim e que reprovei sem
restrições. A seguir, num ambiente de paixões desencadeadas, fui compelido a tomar
o caminho do exílio.1119

Posição alterada em 1953, quando não era mais necessário manter a diplomacia. Em
entrevista na TV Tupi, explicou a causa do fracasso do episódio de maio, colocando-se como
detentor de grandes conhecimentos, tornando assim, entendível a prisão e consequente exílio.

Essa nossa Revolução seria em final de maio e não em 10 de maio. Um grupo do
Rio de Janeiro, instigado por um oficial já falecido (cuja figura foi o motivo central
da reportagem do Sr. David Nasser) precipitou os acontecimentos sem consultar-me,
em 10 de maio fez irromper uma revolta na Capital da República.1120

No periódico A Marcha, órgão do Partido de Representação Popular (PRP), afirmou
em 1953 que: “A minha autorização, não apenas ao Sr. Valverde, mas aos chefes integralistas
do DF, era no sentido de articular, preparar e aguardar, e nunca decidir sobre a forma de ação,
e nem sobre a data da sua execução”.1121 Plínio Salgado não autorizou o ataque, mas o que
importa é que o líder integralista, conspirou contra o governo, com isso a repressão getulista
era evidente.
Antes, porém, nos relatos na Fortaleza de Santa Cruz, apresentava-se como uma
grande vítima da trama comunista que estava manipulando os dignos membros do governo
varguista. Em 02 de junho de 1939, na Fortaleza de Santa Cruz relatou:
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Pela barca da tarde chegam o Albuquerque com a Senhora e com D. Odete. Ele me
trouxe a ‘nota’ que o Ministro da Guerra distribuiu sobre minha prisão. [...] Sou
acusado de conspirar com meia dúzia de sargentos! Eu, que tenho um milhão de
homens que me seguem! Eu, que tenho centenas de oficiais do Exército, da Marinha
e das Brigadas Estaduais, que creem em mim e estou certo de que me ouviriam se eu
me metesse numa aventura revolucionária! Eu, que tenho uma posição de
responsabilidade na política e na história do país! Eu que tenho um nome nas letras!
Eu que tenho uma folha corrida de nacionalismo e de ordem, como nenhum civil
depois de Bilac pode apresentar igual! Eu, que lancei um manifesto de paz, de
grande repercussão no país! É irrisório! Vejo manobras ocultas de comunistas. Vejo
a trama secreta para me afastar do Exército. E os brasileiros estão cegos!1122

A posição do exército e consequentemente do governo Vargas não era aleatória. Havia
motivos de preocupação e essa atitude dúbia era vista pelos membros do governo. Disse em
tom enfurecido, há milhares de pessoas ao seu redor e a imagem criada sobre a figura do
Chefe, em torno do apelo cristão, poderiam ser capazes de mobilizar, não uma revolução
armada, mas poderia gerar problemas na política nacional que estava em construção por
Vargas, principalmente no momento em que uma guerra estava em eminência, e um conflito
armado requeria do governo mais atenção do que um grupo conservador radical. Dessa forma,
a ideia era eliminá-lo de fato. Ele relatou que, em 06 de junho de 1939, havia uma ânsia entre
os integralistas que queriam visitá-lo, mas tais situações eram vistas com incômodo, uma vez
que o governo não permitia acesso ao chefe com frequência, com medo justamente de uma
nova conspiração.1123
Ainda assim, na prisão, recebeu um tratamento privilegiado: “O Cel. chega à hora do
café para uma palestra comigo e diz-me que o Ministro da Guerra dera ordem para minha
mulher passar os dias comigo; manda também que me cerquem de todo o conforto”. 1124 O
pensamento cristão espiritualista adquirido em São Bento do Sapucaí com um teor
nacionalista, que foi a matriz estrutural de toda a sua base política, mais uma vez, mostrou-se
presente e o líder integralista apelava a Deus por uma solução para o clima de instabilidade
que vivia: “Entrego-me a Deus e suplico à Virgem Santíssima, por mim, pelos meus, pelos
integralistas, pela Pátria! Sobre este velho forte, meu pensamento se eleva ao Altíssimo”.1125
No dia 07 de junho, o preso recebeu a visita do General Rego Barros. Ele afirmou
estar convencido de a prisão do líder integralista ser uma manobra comunista e ainda contou
que chegou ao Rio de Janeiro, boatos de uma nova revolução integralista. Apesar de ressaltar
que o General Eurico Gaspar Dutra não acreditava no acontecimento, a dúvida pairava, com
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isso era mais prudente eliminar a sua presença no Brasil. No mesmo dia, recebeu a visita do
banqueiro amigo, Alfredo Egídio de Souza Aranha. Esse, através do primo Osvaldo Euclides
de Sousa Aranha, na ocasião na pasta de ministro das Relações Exteriores, transmitiu a notícia
de que o líder dos integralistas partiria em breve para o exílio na Europa.1126
A partir deste momento, mesclou agitações em torno do eminente exílio e a criação de
mais uma obra literária. Em 10 de junho, disse: “Começo a passar a limpo o meu poema.
Estou cada vez mais entusiasmado”.1127 O Poema da fortaleza de Santa Cruz teve início em
rememorações de épocas da História do Brasil, para ele de grande importância e que
precisavam de ser resgatadas frente à situação do país naquele momento. O local se sua
prisão, em outras épocas, serviu como ponto de defesa do Rio de Janeiro, e com isso começou
o poema mencionando o local, deixando um tom de saudosismo através da figura de um
fantasma: “Quando os pátios da velha fortaleza, como pratos de pedra, abrem-se ao luar, um
fantasma passeia, passeia devagar”.1128
Esse saudosismo era mais aflorado durante a noite, quando o silêncio tomava conta do
lugar e as figuras ficavam distorcidas pela escuridão, começava a ter movimento a mente do
autor, trazendo à tona lembranças. “Fulgura a noite. À sombra espectral das guaritas, uma
voz... outra voz... todo um coro reboou: Sentinela Alerta!”.1129 Salgado evidenciou o seu
objetivo com o poema: “São as almas das audazes fragatas dos mares austrais; dos brigues,
das canhoeiras francesas e inglesas, e os altivos perfis de nossas esquadras, quando iam para o
Rio da Prata, e o Brasil era grande, e o Brasil falava alto, e não pedia auxílio a ninguém!”.1130
Destacou o Brasil como autossuficiente e é este o ponto central do pensamento contido
no poema, que teve a pretensão de mostrar a sua indignação com a realidade brasileira,
evidenciando exemplos do passado e afirmando que, no futuro, o país de glórias, vitórias,
poderia ser resgatado. Uma crítica aberta ao governo varguista que o estava julgando por ser
defensor de um sólido nacionalismo.
O poema lançou uma pergunta: “Porém a alma, onde está, desse Brasil enorme?”1131 A
resposta foi pontual. “O fantasma caminha. Procuro decifrá-lo”.1132 Mas quem ou o que era
este fantasma? Salgado respondeu: “A sombra que nos contempla, do alto terraço onde
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estavam outrora as baterias a céu aberto, é um fantasma invisível, desconhecido de muitos,
pressentido, entretanto, por nós, que amamos nossa Pátria, porque ele é a alma do Brasil!”1133
Com o desenrolar do poema, Salgado deixou mais explícito seu objetivo com o que
estava escrevendo, demonstrava indignação com a realidade vivida por ele, pelo Brasil e pelo
povo: “É um povo morto, um povo sem memória! A alma de um povo é todo o seu passado!
Como pode existir a Pátria sem a História? Sem tradição, não pode haver soldado!”.1134 Para
ele o povo brasileiro não poderia esquecer o discurso integralista, pois ele continha apenas
razões para ser exaltado.
De maneira metafórica, usou a figura dos passarinhos e dos velhos canhões, para
relembrar o passado brasileiro, ressaltando fatos para ele importantes e que nunca deveriam
ser esquecidos:
‘Era uma vez’... Os passarinhos escutam. Os velhos canhões contam a história dos
sofrimentos nacionais – o cruzeiro dos navios ingleses; a famosa questão Christie; a
reconstrução desta velha fortaleza; conversas com o Duque de Caxias sobre esses
casos em que púnhamos a nossa honra; intimidades com o senhor D. Pedro
Segundo... Falam da República. Do velho Deodoro (Estes canhões conheceram,
pessoalmente, o Marechal Floriano Peixoto...). Descrevem tanta cousa, narram
tantos fatos, como esse avós patriarcais que viveram muito e viram tudo. 1135

Eram elementos presentes na sua criação e formação intelectual, questões e valores
que não podiam ser esquecidos e afirmou: “Pesa o silêncio. E, no silêncio, a Alma da Pátria
está desperta, tão viva, como o fantasma que passou. Pelas muralhas, sobe um grito: ‘Alerta!’
E outro grito responde: ‘Alerta estou’”.1136
Salgado destacou o papel da sentinela no estímulo do povo, para acordar, para lutar
contra o desânimo. “Só tu, sentinela, estás desperta! Só tu, porque ninguém, na Pátria imensa,
despertou! Só tu, que gritas: ‘Sentinela alerta!’ ao teu irmão que brada: ‘Alerta Estou!’”.1137 O
pedido de Salgado com relação ao Brasil era sobre a exclamação Sentinela Alerta! Esta teve
como resposta, “do fundo dos teus sertões, das tuas florestas, das tuas campanhas, das
margens dos teus rios, do alto de tuas montanhas, nas amplidões continentais: ‘alerta estou!’
‘Alerta estou’”.1138 A sentinela era o próprio Plínio Salgado, percebendo as mudanças do
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sistema político; pois, como grande líder à frente do movimento integralista, tinha que se
acostumar com a prisão ficando à margem da sociedade.
O início do poema é repleto de um saudosismo, ele descreve um Rio de Janeiro antigo,
utilizando uma escrita figurativa repleta de silhuetas, fantasmas, sentinelas sempre alerta,
sombras, etc. Esse sentimento em relação ao Rio de Janeiro antigo se deve por estar preso na
Fortaleza de Santa Cruz, no Estado em questão e por ter servido como forte, no período
imperial. A Fortaleza levava à sua mente um Brasil glorioso, com personagens e fatos que
marcaram a defesa do território brasileiro. Ao chegar à fortaleza, em 30 de maio de 1939,
afirmou ao relatar sobre o aposento: “disseram-me que esse aposento foi onde ficaram José
Bonifácio, o patriarca, e seus irmãos, quando presos no 1º Império”.1139
A saudade extremada, um sintoma do exílio que estava por vir, enxergava na
monarquia, aspectos que deveriam ser relembrados pela sociedade, mas afirmava que o povo
era morto, sem memória e questionava: mas como vive um povo sem história? Para ele, a
memória deveria ser preservada e passada aos filhos como uma história de “grandes homens”
que lutaram pela Independência do Brasil, uma metáfora a ele próprio, enxergando-se como
um verdadeiro injustiçado na política brasileira.
Relembra a época imperial na perspectiva dos integralistas lusitanos quando os
canhões “falavam, vibravam pelo Brasil”;1140 mas, com a República, o futuro era incerto.
Demonstrou que era preciso gritar: “Acorda Brasil, volte para seu passado, para ser forte em
seu presente, para sair das trevas”.1141 Tais expressões remetem ao pensamento integralista
que buscou em tempos áureos ideias para a reconstrução do Brasil.
Com esse poema, deixou clara a indignação com o curso das transformações políticas
brasileiras. A metáfora da sentinela sempre alerta, que ilustra o poema do começo ao fim, é
justamente um alerta ao povo brasileiro, uma sinalização por algo que ele entende estar
errado. Esse sinal indica um olhar ao passado, base para uma reivindicação para o presente. O
cárcere chamou a atenção para inúmeras guerras e inúmeros personagens, como Duque de
Caxias, com o objetivo de reavivar na alma do brasileiro sua coragem, suas conquistas e ainda
tentar criar uma relação mais próxima ao exército, com o propósito de sensibilizar o Ministro
da Guerra e consequentemente Getúlio Vargas.
Expressou insatisfação com o povo pacato, o povo submisso que estava sendo
formado, sem história, sem personalidade. A intenção era chamar a atenção do brasileiro com
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relação aos grandes fatos do passado para conseguir transformar o presente e com isso
construir um futuro melhor, sem o governo ditatorial varguista e a entrada na concepção
nacionalista integral.
O poema circulou de forma clandestina e foi reproduzido em grande quantidade entre
os seguidores do integralismo, mas tendo, somente em 1951, a publicação oficial. 1142 Como a
possibilidade de consolidar o nacionalismo integral era cada vez mais distante e o destino de
Plínio Salgado passava a ser cristalizado no exílio, não lhe restou alternativa a não ser iniciar
os preparativos. Mesmo na ilegalidade e sem a presença do líder em solo nacional, tinha uma
preocupação em manter vivo o ideal integralista. Disse em 12 de junho: “Conversei durante a
manhã com o Albuquerque, estudando os meios de não deixar os integralistas entregues a uma
desorientação que poderá ser perniciosa em todos os sentidos. É preciso dar serviço a esse
povo, para evitar fermentações danosas”.1143
O exilado vive em uma situação desconfortável, longe do seu país e com relações
limitadas, dessa forma, busca em velhas solidariedades base de apoio para a sua
sobrevivência. Portugal era um espaço aberto para o líder integralista. As relações de amizade
intelectual e políticas eram evidentes, e Getúlio Vargas entendia que, com um governo
ditatorial, como o de Oliveira Salazar, Plínio Salgado não representaria perigo à ordem
vigente do Estado Novo, tanto o brasileiro quanto o português.
Após alguns meses em Portugal, estabeleceu contato com o genro, Loureiro Júnior, e
manifestou o interesse em ir para a Argentina; pois, ao lado do Brasil, era mais fácil o
estabelecimento das relações familiares e os possíveis acordos com Getúlio Vargas. Dessa
forma, questionou em correspondência com a filha Maria Amélia, que verificasse com o
marido, Loureiro Júnior, o andamento do processo judicial, disse: “Nada sei e isso é
importante no caso de, em dias futuros, eu pensar transferir-me para Argentina”.1144 Inclusive
pediu que Alfredo Egídio de Souza Aranha, devido ao bom relacionamento político e social,
entrasse na negociação, devido ao primo Osvaldo Aranha.1145
Uma alteração era difícil, já que sua ida para Portugal foi bem planejada. Permaneceu
em solo lusitano até 1946, apesar de passar o ano de 1939 insistindo na mudança em várias
correspondências, articulando a sua volta para algum país americano:
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Nós não podemos viajar em navios brasileiros porque seríamos presos nos portos de
escala. Restam-nos a Holanda, a Suécia, a Grécia. Os primeiros dificilmente tocam
em Lisboa. Há um grego que passará por aqui no dia 14, para Nova Iorque. Estou
pensando nele. Disseram-me na companhia que ele leva o presidente da Republica
Dominicana. Como garantia contra torpedeamento, é um tanto aleatório. Não sei em
que nos poderia valer a República de S. Domingos num caso de torpedeamento por
engano... Em todo o caso, é uma hipótese.1146

Além do anseio político em querer estar na América, tinha receios com a guerra que
acabara de começar. No exílio disse: “aqui no hotel estão aparecendo diariamente brasileiros
assustados, argentinos espavoridos e americanos em debandada”.1147 Além da dificuldade
política, discursava possuir problemas de ordem financeira e questionava ao Loureiro Júnior:
“Mas, como ir? As passagens são caríssimas”.1148 Um apelo direto na solicitação de apoio aos
militantes, artifício constante no exílio no sentido de sensibilizar os integralistas com a
intenção de arrecadar cada vez mais fundos para uma permanência em Portugal. Em 13 de
junho de 1939, estava pública a notícia da saída do líder integralista do Brasil ele recebeu a
visita da integralista Nilza Peres com a notícia de que seria notificado brevemente.1149
No diário, imaginava que dinheiro seria oferecido pelo governo, disse ele que: “nós
não aceitamos porque preferimos passar apuros do que nos servimos de dinheiro do governo.
Os nosso amigos particulares não nos deixarão morrer de fome no exílio”.1150 No Diário de
Bordo para Portugal, reafirmou as várias tentativas de Getúlio Vargas em tê-lo como
embaixador, além das ofertas financeiras:

Getúlio me ofereceu embaixadas; quando ante minha recusa, me ofereceu dinheiro:
e, finalmente, quando, após minhas cinco negativas em aceitar recursos financeiros
que julguei indignos, enviou-me conselhos no sentido de que eu fizesse uma viagem
de recreio, até as ‘coisas melhorares’. Vendo que eu colocava , acima de tudo, a
minha dignidade, mandou forjar um inquérito ridículo e efetuar minha prisão. 1151

O seu discurso não compactua com o ocorrido. Em relação a oferecimento de cargos,
crê-se ser improvável, pois o mesmo já havia sido feito no caso do Ministério da Educação e
ele foi levado no jogo getulista. Percebe-se em possíveis oferecimentos, uma forma de seduzilo Ele só negou oficialmente, após ter sido engambelado por Getúlio. Ressalta-se ainda que,
neste período, uma guerra era eminente e, desde o início, Vargas buscou observar qual a
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melhor estratégia a assumir, ou o eixo, através das forças nazifascistas ou os aliados, tendo a
necessidade de compactuar com os Estados Unidos. Como Plínio Salgado era rotulado de
fascista, Getúlio utilizou um discurso de aproximação a esses ideais, para tentar a busca de
benefícios financeiros em uma negociação com os EUA durante o conflito.1152 Plínio, utilizou
um discurso de forte oposição ao regime já no desenrolar do conflito, quando percebeu a
improbabilidade de algum benefício com o governo brasileiro, nesse momento Vargas já tinha
alcançado o objetivo: uma boa aliança com os EUA e a eliminação de qualquer foco
oposicionista no Brasil.
O seu tempo no Brasil estava chegando ao fim e os preparativos da viagem foram
iniciados. No cárcere, pediu um tempo antes da partida para que pudesse se despedir de todos
os familiares.1153 Questões pessoais precisavam ser tratadas, pois a mudança tendia a ser por
um longo prazo. Em 16 de junho, recebeu a visita de um alfaiate para que pudesse ser
recepcionado em grande estilo em Lisboa1154 e, em 20 de junho, disse: “fui avisado de que
virá na barca da manhã o funcionário da Polícia trazer-me o passaporte, a passagem e os
atestados de vacina”.1155
Com financiamento de ex-militantes e passagem paga pelo governo, foi montada uma
operação militar para impedir manifestações no embarque do integralista, pois segundo ele: “o
governo está convencido de que sou hoje o homem mais querido do povo brasileiro e que
minha simples presença desperta entusiasmos que podem ser perigosos”.1156 Mas, o próprio,
em visão romantizada, afirmou:

No cais, algumas centenas de companheiros, tendo também iludido o apertado
policiamento, acenava-nos com seus lenços enquanto outros, em lanchas, rodeavam
o navio. Quando o navio começou a marchar, assistimos, do tombadilho, às prisões
que iam sendo efetuadas em terra, como punição da Ditadura àqueles homens e
mulheres que praticavam o crime de possuírem coração.1157

O interiorano que adquiriu ares de intelectual e líder político se enxergava como um
grande homem, capaz de mobilizar multidões, mas isso não foi efetivado. O ostracismo do
exílio acabou completamente com a força do integralismo, pois o movimento não voltou a ser
o que era na década de 1930. Com parte do manuscrito de a Vida de Jesus, embarcou, no dia
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22 de junho de 1939, para o exílio e disse: “Ergo o meu braço para a grande Nação, que me
ama e me espera!”.1158 No entanto, o amor não foi o mesmo.

5.2. EM PORTUGAL: BUSCA DE VELHAS SOLIDARIEDADES

Plínio Salgado via no amigo Alfredo Egídio de Souza Aranha uma possibilidade de
benefícios, uma vez que parte das preocupações financeiras passava pelo banqueiro, constante
financiador das “aventuras plinianas” e que em 1939, recebeu a incumbência de converter
trinta contos de réis em escudos1159 e foi depositada nele a esperança de financiamento de uma
viagem à Europa da filha Maria Amélia e Loureiro Júnior.1160 Já no exílio em 1940, em carta
ao genro, perguntou: “Como vai o primo do Alfredo? Tenho motivos para perguntar. – Esta
hoje é meio telegráfica”.1161 Percebe-se que houve uma negociação direta envolvendo Getúlio
Vargas e António de Oliveira Salazar, tendo como intermediário do processo o embaixador
português no Brasil, Martinho Nobre de Melo, figura fundamental na compreensão do
processo.1162 O primo de Alfredo Egídio; Osvaldo Aranha, Ministro das Relações
Exteriores,1163 apresenta uma posição fundamental para a compreensão das suas relações
políticas. Na prisão, em 04 de fevereiro de 1939, afirmou que pediu ao

[...] velho amigo Alfredo Egídio de Souza Aranha para entender-se junto ao
Ministro Osvaldo Aranha, no sentido daquele titular, não só como amigo do
declarante, mas com um brasileiro ilustre que é, estudar, junto ao Sr. Presidente da
República, uma fórmula mediante a qual se pudesse realizar, com dignidade para
todos, a confraternização da família brasileira [...] que desde então, aquele Ministro
vem mantendo com o declarante, através do Dr. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
conversações visando o objetivo da pacificação nacional. 1164
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Apontava o ministro como seu intérprete junto ao governo de Getúlio Vargas. 1165
Verifica-se, portanto, uma forte triangulação entre Plínio-Alfredo-Osvaldo, elemento crucial
para o exílio em Portugal, com a presença marcante do Embaixador de Portugal no Brasil,
Martinho Nobre de Melo, como suporte na articulação para a sua chegada ao exílio.
Em 1959 o jornal Última hora divulgou uma matéria com o objetivo de analisar: O
direito de asilo é tradição nas relações Brasil-Portugal e destacou o ano de 1938, quando
Plínio Salgado e outros líderes integralistas, como Raimundo Barbosa Lima foram
“acolhidos” pelo governo de Salazar em uma demonstração de direito de asilo entre Brasil e
Portugal. O militante e participante do putsch integralista de maio de 1938, Raimundo
Barbosa Lima, ao lado de outro “destacado prócer fascista, Everardo Leite Pereira”, saíram
tranquilamente do Brasil após se refugiarem na embaixada portuguesa do Rio de Janeiro, por
causa do fracasso da noite de 10 de maio.1166
O embaixador de Portugal no Brasil, Martinho Nobre de Melo e o Ministro das
Relações Exteriores, Chanceler Osvaldo Aranha, com a tutela salazarista, promoveram uma
série de acordos com o objetivo de prevalecer a tradição do asilo e levar com segurança os
integralistas para Portugal.1167 Segundo o jornal Última Hora:
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brasileiro e as suas relações com Portugal (1932-1975). Análise Social, Lisboa, n. 198, p. 65-87, 2011a. p. 73. A
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Lima da ameaça de fuzilamento! Última Hora, Rio de Janeiro, 26 fev. 1959. Vê-se que o mais importante no
processo é verificar as relações sociais através das redes criadas, para assim, promover um entendimento capaz
de clarear o início do exílio de Plínio Salgado em Portugal em torno de Martinho Nobre de Melo, Osvaldo
Aranha (e o primo, o banqueiro Alfredo Egídio de Souza Aranha) e os governos. No entanto, vê-se que o grande
desejo de Plínio Salgado era ficar na América do Sul, para que um retorno ao Brasil em algum momento
estratégico, no entanto a escolha não foi possível. Os acordos do governo brasileiro e português em torno da
esfera do embaixador português, fez com que Plínio Salgado fosse à Europa, notadamente, Portugal e assim sob
a tutela do conservadorismo português não representasse possibilidades de arregimentação dos militantes e ao
mesmo tempo contribuísse para o fortalecimento do radicalismo direitista cristão em Portugal.
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[...] quando, em 1938, o embaixador Martinho Nobre de Melo dirigiu-se ao
chanceler Osvaldo Aranha comunicando-lhe o asilo concedido aos chefes
integralistas ele o fazia em nome mesmo do Sr. Salazar, posto que representante
pessoal do ditador luso junto ao Presidente Vargas. Mais ainda, a forma pela qual o
representante português comunicou o asilo e pediu ao Governo brasileiro
autorização para retirar do País os refugiados em sua Embaixada [...] Em sua nota ao
Governo brasileiro, com efeito, o embaixador Nobre de Melo comunicava o asilo
concedido por ele aos revoltosos fascistas [...] Barbosa Lima era o chefe. A comoção
era grande no País, naqueles ‘dias verdes’ de maio de 38. A política de Vargas teria
dado milhões pela prisão de Barbosa Lima, que era indiscutivelmente o chefe
executor do ‘putsch’ fascista. Se Plínio Salgado foi o doutrinador, o ‘chefe
espiritual’ do movimento, Raimundo Barbosa Lima foi o homem de ação. Com
Belmiro Valverde, ele foi o planejador e principal responsável pelo golpe de Estado
fracassado da madrugada de 11 de maio, que custou a vida a dezenas de pessoas. [...]
A prisão de Barbosa Lima chegou a ser anunciada pelo jornais, em 12 de maio.
Conseguindo, entretanto, refugiar-se na Embaixada portuguesa, foi ele o único chefe
da ação integralista – além do ‘Grande Chefe’ Plínio Salgado – que conseguiu
escapar às mãos da polícia.1168

Mesmo com todo o processo oposicionista, verifica-se que o governo brasileiro não
impôs nenhuma dificuldade “ao pedido do embaixador Nobre de Melo. O Governo brasileiro
forneceu todos os documentos e garantias necessárias para que os asilados deixassem o país,
em segurança sob a proteção da bandeira portuguesa”.1169 Dessa forma, a garantia de sua
presença em Portugal sob a tutela de Martinho Nobre de Melo.
Para o entendimento sistemático deste momento pré-exílio e consequentemente dos
primeiros momentos em Portugal, vê-se a necessidade de compreensão das redes relacionais
entre os indivíduos. Como visto, Plínio Salgado foi para Portugal e realizou ações políticas
por uma via dupla, pois se beneficiava das relações encontrando espaço para a divulgação dos
seus ideais e contribuía politicamente com determinados grupos políticos religiosos em
Portugal, mais notadamente os órgãos da Acção Católica e outros segmentos ligados a
organizações conservadoras cristãs. Vê-se que, na cultura política, os conceitos de
representação para promoção de redes estão caracterizados na amizade, caridade, gratidão,
cumplicidade, magnificência, dentre diversos outros meios de ligação social. A amizade em
torno de semelhanças políticas gerou inúmeros benefícios, a começar com o exílio para
Portugal.
As relações de amizade política foram o ponto central para a organização do exílio,
momento de extrema importância para compreensão do seu pensamento político, uma vez que
um novo discurso passou a ser estabelecido através dos interesses e valores do regime
salazarista, pregados em Portugal.
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5.2.1 Martinho Nobre de Melo: embaixador nacionalista e integralismo brasileiro

Martinho Nobre de Melo nasceu em 1891, formou-se em Direito e, antes de assumir a
embaixada de Portugal no Brasil, ocupou as pastas do Ministério da Justiça e Negócios
Estrangeiros. Com uma formação oriunda em uma direita radical, Nobre de Melo sempre
ocupou um papel de destaque na política portuguesa.

Em junho de 1926, Martinho Nobre de Melo, um ex-ministro de Sidónio de
formação integralista e dirigente da Cruzada Nun’Alvares 1170, apresentou um
verdadeiro programa político para a nova ditadura. As ‘milícias’ nacionalistas
deveriam ser organizações para-militares de tipo fascista. Em julho, o General
Gomes da Costa demitiu uma série de ministros, acumulou algumas pastas
ministeriais e Martinho Nobre de Melo e o integralista João de Almeida chegaram
ao governo, mas dois dias depois os generais exilaram-no nos Açores, demitiram os
ministros e interditaram a organização.1171

Com reestruturações políticas em Portugal, foi designado Embaixador no Rio de
Janeiro em 13 de abril de 1932, exercendo funções até setembro de 1945. Ao realizar um
levantamento da geração política que frequentava a Universidade de Coimbra no momento da
idealização do Integralismo Lusitano (IL), verifica-se a presença de Nobre de Melo que
entrou na universidade no período de 1906-1907.1172
O meio estudantil de Coimbra da primeira década do século XX era o principal polo
cultural e político e, ao lado dos “mestres” do integralismo, Nobre de Melo conviveu e iniciou
as primeiras concepções teóricas acerca do corporativismo. Natural da Ilha de Cabo Verde, o
embaixador era um republicano, mas isso não o impedia de participar das ações monárquicas,
haja vista o nome de Martinho Nobre de Melo em abaixo-assinado de saudação ao D. Manuel,
no Centro Académico Monárquico (CAM), ao lado de outros republicanos, como o próprio
António Sardinha.1173
Martinho Nobre de Melo era amigo dos integralistas e sempre teve uma boa relação
com os membros. Apesar de nunca ter entrado oficialmente no movimento, partilhava a
defesa da ideia da democracia orgânica, ideias básicas do IL. A proximidade gerou, em 1933,
elogios ao embaixador no periódico Integralismo Lusitano: estudos portugueses. Nele, João
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Ameal1174 afirmou que: “a presença de Martinho Nobre de Melo na embaixada do Rio de
Janeiro é uma garantia de que o espírito novo de Portugal não continuará a ser traído ou
escurecido nos seus direitos e na sua verdade”.1175 No artigo, Ameal destacou um banquete
que foi oferecido por escritores e jornalistas no Rio de Janeiro ao Embaixador, que por sua
vez, exaltou as constantes relações entre Brasil e Portugal, sendo a sua nação de origem
aclamada como a “pátria da pátria brasileira”1176 mostrando assim, claramente as relações
defendidas entre os dois países.
O banquete citado corresponde à recepção realizada em homenagem ao Embaixador
na Academia Brasileira de Letras (ABL), em 10 de maio de 1933. Noticiado por toda a
imprensa portuguesa que concedeu um importante destaque ao evento, teve como objetivo
saudar a presença do português no Brasil. Tal atividade recebeu uma atenção especial do
Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, que organizou uma espécie de dossiê
sobre a homenagem, com recortes de jornais, relatórios e transcrições de conferências.1177 Em
09 de maio, foi divulgada a manchete: “A Academia Brasileira e o Embaixador de Portugal –
recepção ao Sr. Martinho Nobre de Melo”1178 com a seguinte notícia:

Realiza-se depois de amanhã, quinta-feira, às 17 horas, a sessão pública da
Academia Brasileira de Letras, na qual será recebido o Sr. Martinho Nobre de Melo,
sócio efetivo da academia das Ciências de Lisboa e embaixador de Portugal junto ao
governo do Brasil. O ilustre homem de letras será saudado pelo Sr. Gustavo Barroso,
presidente da Academia.1179

Observa-se uma questão fundamental no sentido de compreensão dos laços entre o
conservadorismo português e brasileiro. Vê-se que a AIB buscava aproximações com o
recém-chegado embaixador lusitano. Na ocasião o Presidente da ABL era Gustavo Barroso,
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que utilizava o prestígio concedido para divulgar as ideias políticas do integralismo por onde
passava. Nesse mesmo momento, estava em voga na AIB o que era chamado de Bandeira ou
Caravana Integralista, movimento que tinha como objetivo a doutrinação, a divulgação e a
propagação da política integralista pelo Brasil.1180
Os valores do nacionalismo radical através de preceitos cristãos foram temática
constante no encontro solene presidido por Barroso, que indiretamente, reflete sobre o
integralismo, ao nomear a importância dos movimentos espiritualistas e cristãos. Segundo
relatório, foi noticiado que:

Terminada a cerimônia das apresentações, o Dr. Gustavo Barroso leu o seu discurso,
uma belíssima peça oratória de grande valor literário, em que historia o atual
movimento literário português, colocando o Dr. Martinho Nobre de Melo entre os
homens mais notáveis da nova geração, como Sidónio Pais, no governo do qual foi
ministro, António Sardinha, António Correia de Oliveira, Teixeira de Pascoais,
Oliveira Salazar e outros. [...] Termina citando trechos do livro ‘Para lá de
Revolução’, do Dr. Nobre de Melo para demonstrar que todo este movimento
espiritualista e cristão que se acentua na organização das sociedades modernas se vai
filiar na tradição.1181

A posição que Gustavo Barroso criou para Martinho Nobre de Melo tinha a intenção
de colocá-lo como um intelectual português em solo brasileiro que compactuava com os
rumos políticos existentes no nacionalismo integralista, como pode ser visto com clareza no
discurso que pronunciou em maio de 1933.

Aqui entrais com direitos e credenciais insofismáveis. Membro da Academia de
Ciências de Lisboa, sois um acadêmico como nós. Nas poltronas daquele nobre
instituto em que tomam assento os mais notáveis representantes da alta cultura de
vosso país [...] No triste momento que passa para a vida do mundo, quando todos os
espíritos fermentam e fervem, quando a bússola da sociedade varia tonta, atraída por
ímãs diversos, e não se sabe se o navio da humanidade chegará a algum porto ou
naufragará nalgum redemoinho ainda se respeita a camaradagem intelectual [...]
embora tudo isso, na maioria os grandes espíritos humanos se veem honrados, se
não sinceramente, pelo menos da hipocrisia das aparências, o que já é a seu modo
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uma espécie de culto, tanto pela burguesia capitalista como pelas próprias tiranias,
respeitados tanto pelas ideologias nacionalistas como pelos comunistas fanáticos. 1182

Martinho Nobre de Melo era colocado como detentor de um conhecimento intelectual
profundo, era capaz de compreender com clareza as diferenças dos regimes políticos e das
políticas em voga no mundo daquela ocasião. Gustavo Barroso declara ao Embaixador:

Mussolini [...] escreve, no seu estilo absoluto e sóbrio: Os homens cansaram-se da
liberdade. Fizeram dela uma orgia. Para a juventude intrépida, inquieta, rude, que se
levanta do crepúsculo matinal da nova história, outras palavras exercem uma
fascinação maior. São as palavras: ordem, hierarquia, disciplina... [...]o espírito de
novo volte ao domínio inconteste da matéria que o esmaga atualmente, competindo
aos intelectuais mostrar-lhe que a salvação não está nem à Direita nem à Esquerda,
porém à frente! É o que Jacques Maritain pretende em outros moldes, em outros
modos e em outras palavras na Primauté du spirituel.1183

Barroso, com esse discurso, colocou Martinho Nobre de Melo no mesmo patamar dos
intelectuais brasileiros que haviam sido seduzidos pela doutrinação de Plínio Salgado, com a
defesa da ordem e autoridade, lembrou ainda a vertente francesa, que assumiu um papel de
fundamentação (ver capítulo 3). O Presidente da ABL finalizou o discurso, apresentando
oficialmente a recém-criada, AIB:

Esboça-se no Brasil um curioso movimento da mocidade que ainda vai passando
despercebido, que ainda se não pode dizer se vingará ou murchará, mas que merece
registro. É o chamado patrionovismo, Ação integralista ou totalitária nacional, que
na tradição brasileira, dosando com seus elementos de conservação as formas
institucionais criadas pelas necessidades de agora, busca a salvação do país. Quer
sob a forma imperialista da tradição nacional, á luta de classe diluída num estado de
arquitetura corporativista integral, com a equitativa e justa aliança do capital e do
trabalho, sem renegar as bases da civilização – moral, família e propriedade. E
acredita terminar de vez, assim, as explorações dos esquerdismos rubros. Fórmula
sujeita sem dúvida, a críticas fundadas ou não, porem na qual se olha o futuro sem
deixar de ver o presente e de ter na devida conta o passado demonstrativa de quanto
o espírito de tradição já se desenvolve dentro da mocidade justamente que Mussolini
nos aponta como prestando culto à ordem, à hierarquia e à disciplina. 1184

De forma estratégica, observa-se que Barroso ressaltou a presença do Patrionovismo
no movimento integralista, no sentido de mobilizar Martinho Nobre de Melo na intenção de
angariar simpatia em torno da causa integralista, já que a visão monárquica era compactuante
tanto com o IL, quanto com a Ação Imperial Patrionovista Brasileira (AIPB).
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As relações e associações feitas entre Gustavo Barroso e Martinho Nobre de Melo
eram intensas, ao ponto de serem colocados no mesmo patamar político da intelectualidade
em organizações literárias e culturais existentes no Rio de Janeiro. O jornal A Noite, em 13 de
maio de 1933, noticiou: “Ases do Beletrismo num prélio original: como se esboça a ação
cultural da Sociedade de Cursos e Conferências”:

As organizações literárias e de cultura são sempre bem vindas. Esta que acaba de ser
fundada em nossa capital e que se denomina Sociedade Brasileira de Cursos e
Conferências, apresenta-se servida por um grupo de selecionado de intelectuais e por
um programa que certamente despertará os melhores aplausos. Em seu seio já
encontramos homens de letras e ciência do Rio e S. Paulo, como o Sr. Paulo Prado,
o Sr. Fernando Magalhães, o Sr. Rodrigo Octávio Filho, o Sr. Amoroso Lima, o Sr.
Gustavo Barroso e o Sr. Afrânio Peixoto. [...] A sua primeira manifestação artística
está marcada para o dia 31 do corrente e contará de uma conferência no Theatro
Municipal, do Rio, em que teremos o prazer de ouvir o ilustre diplomata e homem
de pensamento, mestre em direito, o embaixador português Martinho Nobre. 1185

O que se propõe analisar está no sentido de verificar a existência de um defensor dos
nacionalistas corporativistas na representação diplomática portuguesa no Brasil. Esse
dialogava e se relacionava com intelectuais da mesma escola política de Plínio Salgado,
formando uma rede do conservadorismo luso-brasileiro. Através de uma relação mútua
envolvendo Alfredo Egídio e o primo Osvaldo Aranha ao lado da representação lusitana no
Brasil, Plínio Salgado (apesar do ter ocorrido um autoexílio) foi “negociado” entre Vargas e
Salazar, além do que, naquele momento, o Brasil servia de “porto” para muitos portugueses
que, foragidos da ditadura salazaristas, buscavam nos trópicos uma forma de sobrevivência.
O fato de existirem proximidades claras entre o governo varguista e o salazarista não
impedia esse tipo de relação, pois o exilado tem uma função limitada que a condição
sobrepõe. Como no Brasil havia um governo com forte censura, assim como em Portugal, as
ações políticas eram limitadas, o exilado, não tinha condições de agir livremente expressando
reações contra o seu país de origem. Ao analisar o Arquivo Oliveira Salazar, depositado no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, tais questões são visíveis, uma vez que há diversas
documentações sobre manifestações de portugueses no Brasil contra o governo salazarista,
mas nada com intensidade, uma vez que a censura e a polícia política varguista impediam
ações desse nível, o mesmo acontecendo com Plínio Salgado em Portugal, que chegou a ter
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relações com inimigos do governo e por isso não pôde expressar determinados componentes
de sua cultura política.
No seu caso, mesmo se fosse possível expressar livres reações, percebe-se que não o
faria, pois o momento era delicado, em plena Segunda Guerra Mundial, o mais sagaz era
aguardar o desenrolar do conflito para saber qual posição estabelecer. Mais uma expressão do
ambicioso Plínio Salgado que pensava, em todo momento, a busca do sonhado poder e para
isso era preciso entrar no jogo político. Em carta de dezembro de 1939, período em que a
guerra já estava em curso, e Plínio fixado em Portugal, assumiu a Barbosa Lima do Núcleo
Integralista de Montevidéu no Uruguai que: “O momento é de discrição e silêncio”.1186 Um
silêncio político que permaneceu no período do exílio; mas, na esfera pública; pois, de forma
clandestina, ações políticas foram estabelecidas.
O Embaixador Martinho Nobre de Melo, por ter grandes relações de interesse não só
políticas como econômicas, constantemente colocava em prática as suas funções e relatava
para o Estado Novo português os acontecimentos no Brasil. No ano de 1936, encaminhou ao
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Exmº Sr. Doutor Armindo Monteiro um relatório sobre a
situação política no Brasil, em que esboçou uma preocupação com a ameaça comunista,
deixando a clara imagem de confiança que Portugal depositava em Getúlio Vargas no
combate ao marxismo brasileiro:

Já antes de eu partir do Rio, a gozo de licença, a política brasileira entrara de agitarse. As oposições começavam a articular-se, a tomar posição. E entre algumas delas e
certos círculos governamentais havia conversas, projetos de congraçamento,
interpenetrações reconciliatórias. De regresso ao Brasil, sou surpreendido no próprio
dia do meu desembarque com a notícia tenebrosa de que um levante comunista
acabava de eclodir no Recife. Acrescentava-se que de um para outro momento, o
Rio seria teatro de acontecimentos muito graves, que era muito duvidoso que o
Governo pudesse resistir que o Brasil podia acordar de uma hora para a outra,
transfigurado em república soviética. O Governador do Distrito Federal, Pedro
Ernesto, que fora ao meu desembarque, confirmou-me os tétricos informes, acima
resumidos. Tranquilizou-me, porém sobre os destinos da República Federal: que o
Presidente Vargas havia tomado todas as providências de acordo com ele,
Governador do Distrito, que haveria na certa um levante no Rio, por já ser
absolutamente impossível detê-lo. Mas que seria subjugado e aniquilado com a
maior energia e a mais fulminante prontidão. Que houve esse levante e que ele foi
duramente reprimido já o sabe V.Exª. Mas tudo isto, agitação política partidária
sublevações nos quartéis, rebelião comunista, tudo isto que significado tem? Tratase, afinal, Senhor Ministro, do fundo revolto, ou por vezes sangrento, dum quadro
único, aliás, imediatamente perceptível a olho na futura eleição presidencial. 1187
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Martinho Nobre de Melo alertava o governo português para dois casos específicos: a
ameaça eminente do comunismo no Brasil e as eleições presidenciais que estavam por vir em
1938 e o receio da implantação de um regime soviético no Brasil. Eram ideias compactuadas
com diversos grupos, tanto em Portugal quanto no Brasil que exaltavam o esforço
espiritualista no sentido de impedir o “mal comunista”. Dessa forma, demonstrava o momento
estratégico de estreitar ainda mais os laços com a ex-colônia no sentido de fortalecer as
relações com o Brasil, o que demonstrava uma sintonia política entre as duas nações. 1188 Em
documento confidencial ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 30 de Março de 1936, o
embaixador sugere a criação da Casa de Portugal, em consonância com Mussolini, que havia
criado há pouco tempo a Casa de Itália:1189

Em adiantamento ao meu ofício n. 6A. Reservado, de 5 do corrente mês, tenho a
honra de remeter a Vossa Excelência a inclusa notícia sobre a inauguração da ‘Casa
de Italia’ no Rio de Janeiro. É um acontecimento de grande significado e de larga
projeção. A Itália de Mussolini não se tem preocupado em trocar mercadorias com o
Brasil. Compreendeu que os laços espirituais podem mais que os materiais. Isto se
viu recentemente quando o Brasil se recusou, com uma energia impressionante, a
aderir a política das sanções contra aquele país [...] enfim esta grandiosa Casa de
Itália, agora inaugurada com grande fasto, o que tudo trouxe um acréscimo
incalculável de prestígio para o Fascismo junto dos próprios italianos do Brasil (dos
quais a grande maioria lhe era violentamente adversa!) e um prestígio incomparável
para Mussolini (que não existia de todo há bem pouco!) junto do Governo e do povo
brasileiro [...] É o momento de se agir. Nomeie-se depressa um adido de imprensa;
venha a Casa de Portugal, venha oportunamente um delegado do Secretariado de
Propaganda nacional. Disponha-se o Governo português a dispensar algum dinheiro
em prol do imenso patrimônio espiritual que aqui temos, que temos obrigação de
defender a todo o preço.1190

Essa atitude passou a ser notável de análise no intuito de verificar as várias relações
buscadas pelo Martinho Nobre de Melo, para defender a política nacionalista lusitana em solo
brasileiro, no aspecto da criação de um ambiente cultural que fosse capaz de mover adeptos
ao regime salazarista, assim como Mussolini fazia com a casa italiana. De fato, os olhares
para a consonância entre o Brasil e a “pátria-mãe”, expressão utilizada para designar Portugal,
era de força na busca de aproximações, e a preocupação política, obviamente era o ponto
central do embaixador que identificava nos anos 1930 uma década de instabilidade no Brasil.
Em 1937, antes do decreto do Estado Novo brasileiro, Martinho Nobre de Melo relatou ao
governo português a situação das eleições presidenciais que ocorreriam em janeiro do ano
1188
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seguinte se não fosse o golpe getulista. Documentações são expedidas e relatórios são
informados ao Presidente do Conselho de Ministros António de Oliveira Salazar. Nesse
momento, o embaixador apresentou oficialmente ao governo, o então candidato e líder dos
integralistas, companheiro do seu amigo intelectual Gustavo Barroso, o chefe Plínio Salgado:

[...] é o candidato do integralismo brasileiro. Não dispõe este partido de elementos
oficiais, mas tem uma forte organização. Pelos documentos juntos pode Vossa
Excelência aquilatar de sua ideologia e métodos de ação. É acoimado de fascista
pelos constitucionalistas de todas as cores, pelos demagogos e comunistas. A
imprensa na sua generalidade combate-o em nome da democracia, imprensa liberaldemocrática para a qual, aliás, não há diferença alguma entre fascismo e
comunismo! Mas é inegável que o integralismo abriga nas suas fileiras uma boa
parte da classe letrada do país, quase toda a mocidade combativa, que não é
comunista e muitos oficiais do Exército.1191

Vê-se que o discurso do representante português no Brasil, em relação a Plínio
Salgado, configura-se como defesa aos ideais plinianos, combatendo e analisando aqueles que
tinham como objetivo destruir a imagem do líder integralista. O embaixador não poderia
assumir uma posição oficial; mas, ao mesmo tempo, enxergava a candidatura de Plínio
Salgado fraca, perante a situação política que o Brasil vivia naquele momento, tanto é que, no
mesmo relatório, abordou aquilo que ocorreu dias depois. Em relatório afirmou que a saída
seria a imposição de uma candidatura única, através de acordos entre Getúlio Vargas e o
comando maior do exército.1192 O que ocorreu foi o golpe com a consolidação da ditadura
getulista, o consequente cancelamento das eleições de 1938 e a prisão de Plínio Salgado, em
1939, com o posterior exílio.1193

5.2.2 De Brasil para Portugal: escala na Bahia

Plínio Salgado e Dona Carmela saíram do Brasil em 22 de junho de 1939 e
desembarcaram no cais de Alcântara, em Lisboa, em 07 de julho. O líder dos integralistas
oficialmente não era um exilado político, apesar de discursar aos militantes que o era como
1191
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refém da ditadura getulista. Ao solicitar autorização de residente ao governo português em
questionário de viagem, foi perguntado o motivo do requerimento. Respondeu de próprio
punho que estava em Portugal para turismo e tratamento de saúde ao lado da esposa.1194 Em
versão aos militantes, disse ter aceitado as passagens pagas pelo governo para dar o
entendimento de que foi deportado.1195 Em 1945, o autor lançou uma coletânea de
documentos e nela consta cópia do seu passaporte e da esposa, com a seguinte observação:

Reprodução fotográfica do passaporte fornecido pelo Governo Brasileiro a Plínio
Salgado e sua mulher, em 16-6-1939, valido para todos os países que Plínio Salgado
desejou, passaporte esse sempre revalidado em prazos legais (1941-1943-1945), o
que demonstra que o Governo Brasileiro nunca o teve por suspeito. Acusar, pois,
Plínio Salgado e o integralismo é acusar o próprio Governo Brasileiro que sempre
facultou todas as facilidades oficiais ao fundador da Ação Integralista. 1196

Já em Portugal, tinha a pretensão de transparecer que não era um fugitivo ou
criminoso, mas tinha consciência que era impossível voltar ao Brasil no contexto do regime
varguista. Seu retorno só ocorreu em 1946, quando o processo de reestruturação política no
país estava realizado. Havia certeza de que era um preso, sem oficialmente o ser, era o
autoexílio pliniano.
Antecipadamente, antes da sua partida, foram para Portugal Hermes Malta Lins e
Albuquerque e Rosa Dottori Lins e Albuquerque, secretário particular do chefe integralista e
respectiva esposa que acompanharam o líder durante todo o tempo do exílio. Vê-se, com esse
ato, que, apesar de fazer um discurso de humildade e pobreza, mantinha o nível social e
político, pois o objetivo era bem claro naquele momento, retornar o mais rápido ao Brasil.
Tinha uma expectativa real de acordos com Vargas, inclusive de participar do governo
getulista, obviamente sem sucesso algum.
No seguimento da viagem, o navio General Artigas passou pela Bahia e lá Plínio
Salgado passou por alguns percalços, já que o navio foi interditado pelo delegado de polícia,
Dr. Altino. Dessa forma o casal não pôde descer da embarcação, ao contrário dos outros
passageiros. No Fundo Plínio Salgado, há um manuscrito de seis páginas sem datação, mas o
texto trata do ano de 1939, já que faz uma recordação das viagens que fez à Bahia, desde a
primeira, em 1933, estabelecendo os ideais integralistas, até a última no caminho do exílio.
Nele afirmou que:
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Finalmente, a minha terceira viagem à Bahia constituiu o pagamento amargo da
ingratidão por todos os sacrifícios que fiz para impedir, com os meus companheiros,
que o comunismo em 1935 tomasse conta do Brasil. Eu viajava exilado pela
Ditadura cristo-comunista do chamado Estado Novo, essa singularíssima Ditadura
que nunca sofre ataques na imprensa por parte dos vermelhos.1197

Pela referência, vê-se que o escrito é de um momento bem posterior ao ano de 1939,
uma vez que, naquele momento, ao chegar a Portugal, ele tentou, de todas as formas, uma
negociação com Vargas e, como ocorreu um insucesso natural, passou a existir um discurso
em relação à ética, aos ideais integralistas, que não permitiria assumir cargo algum no
governo. Caso tenha ocorrido, por parte de Getúlio, alguma possibilidade de estabelecimento
de acordo, sem dúvida, tinha um propósito claro, manter o líder dos integralistas inerte ao
processo de crítica, por isso que as ações contra o Estado Novo getulista começaram depois
de vários anos em Portugal, como na afirmação inflamada, incoerente e alucinante de que o
governo getulista era comunista. No trajeto em direção à Bahia, disse ter questionado:

Perguntei-me, numa daquelas horas melancólicas de silêncio, em que eu me punha a
meditar, numa cadeira do passadiço: ‘que livros deve levar um brasileiro quanto
parte para o Exílio?’ Eu respondi-me: ‘uma Bíblia, que encerra toda a nossa tradição
espiritualista e cristã, e os Sertões de Euclides da Cunha, onde sentimos a terra e o
homem do Brasil’.1198

Euclides da Cunha, ao lado de outros teóricos, representou uma grande importância na
formação intelectual de Plínio Salgado (ver capítulo 1), disse, portanto que:

A Bíblia eu já tinha, mas precisava de um volume dos Sertões E, como viajava no
mesmo barco a esposa do nosso companheiro Isaias Alves, então secretário da
Educação1199 do Interventor Landulfo Alves, lembrei-me de mandar pedir-lhe esse
livro, tendo a distinta senhora me assegurado que transmitiria a minha solicitação.
[...] Daí a pouco, o delegado voltava, com um embrulho. Não permitindo a polícia,
ao Secretario do Interventor, entrar no navio, aquela autoridade superior pedia ao
delegado o favor de me entregar aqui. Era um volume dos Sertões. Tinha eu agora
em dois livros a síntese da minha doutrina e dos dois grandes amores da minha alma
de brasileiro: Cristo e Nação. Com eles atravessaria o oceano. Com eles teria o
Brasil presente durante todo o tempo do meu Exílio. O meu espírito revigorou-se.1200

Em todos os momentos, criava uma forma de discursar e ressaltar os valores radicais e
conservadores, contidos na doutrina integralista que, naquele momento, levava a Portugal. No
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relato, disse que sofreu com as perseguições getulistas, sempre em um tom romantizado, no
sentido de criar uma imagem vitimista:

[...] no dia seguinte, na manhã de São João, a Cidade do Salvador apontou no
horizonte. Atracado o navio, invadiu-o a polícia da Ditadura. Um Delegado intimoume a não transpor o passadisso do lado da terra; devia eu me conservar do lado do
mar. Era perigoso que eu olhasse a terra da Pátria; o Estado Novo bem sabia quanto
eu a amava e também sabia quanto ela me dedicava o seu amor.1201

Ao mesmo tempo, tinha como propósito mostrar constantemente a imagem que criou
de si mesmo, como o homem mais amado do Brasil e criou significações com o objetivo de se
exaltar de forma constante:

Um policial da Ditadura rondava, com mais insistência do que os outros, o meu
camarote e a minha pessoa. Pus reparo nos seus olhares compridos, e disse a minha
mulher: ‘Vou recolher-me ao camarote porque aquele homem traz alguma carta para
mim’. E, realmente, mal havia entrado no nosso aposento, quando vejo cair um
envelope atirado pela janela. Abro. Era uma Mensagem dos companheiros da Bahia,
com centenas de assinaturas. Começava dizendo: ‘Na hora em que o navio partir,
estaremos no ponto mais alto da cidade, para vê-lo, até perder-se no horizonte.’ E
seguiam protestos de fidelidade, palavras de conforto, de estima carinhosa. 1202

A fidelização ao chefe integralista continuou por um período, mas vê-se que, com a
saída do Brasil, Getúlio Vargas, conseguiu alcançar o objetivo em relação a ele: o
enfraquecimento. É notório que a força de líder continuou no PRP, mas sem a força que antes
possuía.
Em 07 de julho de 1939, o navio saiu do Oceano Atlântico, entrou no Rio Tejo e, no
cais de Alcântara, encontrou o casal Lins de Albuquerque com a imprensa portuguesa que
estava presente para noticiar e fiscalizar, já que parte dos jornalistas era compactuada com o
regime salazarista e tinham que saber quem era Plínio Salgado que afirmou não querer falar
de política.1203 Sabia muito bem que qualquer palavra mal dita poderia impedir uma estadia
em Portugal, além de atrapalhar a busca de acordos com Vargas.
A presença de Hermes Malta Lins e Albuquerque foi fundamental, pois a função do
seu secretário particular, não era organizar somente questões relacionadas à sua vida privada,
estava ao seu lado para auxiliar nos contatos políticos, tanto é que foi identificado pela Legião
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Portuguesa1204 como elemento suspeito e passível de investigações. Plínio Salgado afirmou:
“O Lins e D. Rosa apresentam-nos vários rapazes da nova geração portuguesa”1205 Parte da
nova geração, não era tão nova para ele, já que, através deles, identificou elementos que
consubstanciou suas ideias no Brasil, os membros do IL e do conservadorismo radical
português, que estavam passando por um período de radicalização naquele momento com o
fortalecimento da ditadura de António de Oliveira Salazar.

5.2.3 Chegada e fixação em Portugal: buscas

Portugal, em 1939, teoricamente era um ambiente propício para Plínio Salgado, já que
a representatividade direitista poderia ser notada no governo, mas nem todos os grupos
estavam em consonância com o regime. No interior do IL e do N/S, ocorreu uma ramificação
e parte dos militantes abraçou a causa salazarista, enxergando no nacionalismo corporativista,
antiliberal e anticomunista, um caminho para a monarquia e, dessa forma, viram no regime
uma possibilidade de praticar seus anseios. Foi o caso do jovem integralista Marcello
Caetano; que, posteriormente, assumiu o posto de Presidente do Conselho de Ministros após o
afastamento, por motivo de doença, de António Salazar em 1968.
Essa ramificação é a mais diversa. Em 1934, uma correspondência remetida por um
integralista lusitano a outro membro demonstrou essa posição. 1206 Vê-se na carta, enviada em
de abril de 1934, que:

[...] quero dizer-lhe que continuo a ler semanalmente o seu jornal. O que não posso é
concordar com a política ‘salazarista’ que ele continuamente faz. Os jornais
monárquicos não têm senão uma política a fazer: a política da Monarquia. Fazer a
política do Salazar é fazer a política da república. Salazar foi o homem que veio
salvar a República para precipitar o país numa aventura, num caos que ninguém sabe
o que será amanhã. Dar força a esta política de compadrio, de confusão, sem
idealismo, sem futuro, não me parece que seja fazer uma política nacionalista, nem
mesmo nacional. Este arremedo de nacionalismo só pode servir para comprometer o
verdadeiro. No meio da confusão da hora presente, um único partido ganha força: o
comunista. Não nos iludamos com as aparências. Não andam longe da verdade os
que dizem que esta Ditadura prepara o advento do Comunismo em Portugal. Depois,
a política pessoalista que se está fazendo do homem, como duma bailarina de café
concerto, sem doutrina, sem mística, sem sequência, sem nada, é, além de ridícula,
1204
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perigosa, além de perigosa, antimonárquica. Somos pelo poder pessoal, sim, mas
pelo poder pessoal do Rei que é a única pessoa que tem legitimidade para exercer;
agora poder pessoal do primeiro aventureiro que se apodera do poder, não!
Repúblicas presidencialistas são piores que as democráticas, Ditaduras em
República só as aceito pré-monárquicas. E esta, já nem tem aquelas besuntadelas de
doutrina com que se apresentou ao princípio. Destruir as únicas forças capazes de
reorganizar a Nação, não é fazer política nacionalista. Verá se eu não tenho razão
nesta profecia, aliás fácil de prever... Basta de salazarismo! E basta de o maçar com
estas minhas rabugices que de certo não convence. 1207

Tal posição foi inclusive compactuada pelos membros do N/S que representavam a
radicalização do movimento em consonância com a esfera fascista. Em 14 de janeiro de 1933,
na cidade de Braga, um manifesto1208 foi divulgado com a intenção de exaltar o governo de
António Salazar, demonstrando que o salazarismo representava uma proclamação do
nacionalismo defendido por eles:

Hoje, porém, maiores responsabilidades pesam sobre nós. No Poder, na Governação
do estado, um Homem começou iniciando as primeiras realizações práticas da
Revolução Nacional Portuguesa. Doutrina que é nossa, porque a professamos,
recolhendo-a no seu aspecto integral, não foi ela invenção nossa; ela existia antes de
iniciado o nosso movimento, que apenas veio levantar a bandeira da sua plena
realização. Mas, no Poder, Alguém veio proclamar diretriz do estado esses
princípios que constituem a doutrina que nos uniu e nos une. No magistral discurso
de 30 de julho de 1930, o Dr. Oliveira Salazar traça, com mão firme, as diretrizes do
estado novo. E, mais tarde, pelo Sub-Secretário das Corporações dá começo à
transformação dos princípios doutrinários em realidades legais. Eis-no, pois, em
presença da obra, do dr. Salazar, da organização do estado Corporativo. Por isso, nós
estamos, hoje, com o Poder, porque a obra do Poder é a realização, embora parcial,
de aspirações nossas. É parcial, mas é integrante. E, sendo integrante, é nossa. [...]
Por isso estamos também com o Dr. Salazar. [...] E, no presente, está o Dr. Salazar,
comandando a marcha do Estado novo, que está dentro da doutrina que professamos.
Logo, no serviço do Estado Novo, o Chefe do estado Novo é o nosso chefe. É,
portanto, nosso chefe o Dr. Salazar.1209

Em outro manifesto, foi explicitado que o N/S: “reconhece como chefe único de todas
as forças políticas nacionais o Presidente do Ministério, Doutor Oliveira Salazar, acatando a
sua atuação como tal”1210 Uma parcela do conservadorismo lusitano, principalmente nos
primeiros anos da política salazarista, enxergava no governo uma possibilidade de
aplicabilidade das suas doutrinas, no entanto essa posição não representava consenso. Em
correspondência remetida por membros do N/S do Porto a Salazar expressou-se que:
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A União Nacional não passa de uma vigarice imposta por V. Exa, aqueles que o
ajudaram na obra que diz de ressurgimento nacional. Fique, pois, certo de que nós
não desarmamos e, esperamos o momento. VIVA ROLÃO PRETO. VIVA A
DITADURA NACIONAL SINDICALISTA.1211

Mas grande parte do conservadorismo radical português, expresso no IL e no N/S,
enxergou o Estado Novo português como um elemento oposicionista, transformando-se,
assim, em alvos de ataques e fiscalização do regime. O consenso era impossível, uma vez que,
para parte dos militantes, o nacionalismo salazarista bastava para a representação de seus
ideais; no entanto, para outros, a política governamental era uma ditadura que não
compactuava com os elementos monárquicos ou sindicalistas. Com isso, no dossiê mantido no
Arquivo Oliveira Salazar, há a seguinte definição manuscrita pelo chefe do governo em
relação à política a adotar: “tentar afastar os chefes; [...] proibir manifestações de propaganda,
não permitir a existência de sedes, secretarias, etc”.1212
Dessa forma, iniciou uma tática cujo objetivo era não estabelecer publicamente ações
políticas, restringindo os primeiros momentos em Portugal, na busca das velhas
solidariedades, mas sem ações imediatas, uma vez que tanto em Portugal, quanto no Brasil,
havia uma instabilidade e a sua posição em um lado específico, poderia gerar alterações na
rota a caminho do almejado poder. No entanto era notório que grupos de poetas ligados à
política seriam a tendência natural para o companheirismo do autor no exílio, principalmente
dos integralistas. As primeiras relações de amizades vieram com “os integralistas lusitanos,
companheiros de António Sardinha, todos escritores e poetas: Hipólito Raposo, Luís de
Almeida Braga, conde Monsaraz”.1213
Nesse contexto de ausência de liberdade, desembarcou em Portugal com cautela, a fim
de analisar com propriedade qual o melhor ambiente político para a consolidação dos seus
ideais. Ao analisar a chegada a Lisboa, afirmou em carta para a filha, em 08 de julho de 1939:
“Recusei-me a falar sobre política. É uma homenagem à hospitalidade lusitana. Peço
comunicar ao Josetti que do pessoal do Martinho Nobre ninguém apareceu; convém que o
Josetti faça essa comunicação pura simplesmente, sem nada pedir nem insistir”.1214 A dita
hospitalidade nada mais era do que uma forma de impedir qualquer tipo de desavença inicial
e, mais uma vez, vê-se a importância do embaixador português no desembarque de Plínio
Salgado, que demorou alguns dias para se encontrar com os congêneres lusitanos, apesar de
1211
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dizer dois dias depois, em uma carta ao genro: “Tenho travado relações com distintos
intelectuais e pessoas de projeção no país”.1215 Buscava frequentar locais com possibilidade
de alcançar algum tipo de benefício. O escritor Joaquim Paço d’Arco afirmou: “Conheci
Plínio Salgado e sua mulher na casa acolhedora de D. Alelaide e D. Alberto Bramão – um dos
últimos salões literários de Lisboa”.1216 Em pouco tempo, já agia em torno da criação de uma
rede relacional. Em 10 de julho, afirmou ao genro:

Almoçamos domingo no Estoril, com o Sr. Duarte, em cuja casa, além de pessoas do
Brasil que aqui se acham, conheci um distinto professor da Faculdade de Lisboa,
amigo íntimo do chefe do Governo e palestramos bastante. Hoje telefonou-me a
Viscondessa de Carnaxide,1217 convidando-me para uma recepção em casa dela,
depois de amanhã. Trata-se de uma reunião de intelectuais e artistas à qual
comparecerão figuras de grande destaque da sociedade portuguesa. 1218

Elisa Baptista de Sousa Pedroso, a Viscondessa de Carnaxide, era conhecida por
receber nos seus salões intelectuais da literatura lusitana, bem como nomes da cultura
estrangeira. Nessa residência conheceu o embaixador brasileiro em Portugal, Araújo Jorge.1219
A residência na qual foi recebido era caracterizada por ser: “morada duma grande artista,
feiticeira dos dedos prodigiosos, pianista cujas interpretações veem dar novas almas à alma
dolorida dos músicos”.1220 Ele afirmou ao genro: “Estou começando a observar e penetrar o
espírito da sociedade, das instituições, do povo português”,1221 afirmação concedida em
apenas três dias no novo país.
A rapidez com que buscou a relação social o transformou, em pouco tempo, em alvo
de olhares investigativos da PVDE.1222 Havia apenas 10 dias em solo português e o líder dos
integralistas buscou rapidamente aquele a que mais se assemelhava politicamente: Rolão
1215
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Salgado: in memorian. São Paulo: Voz do oeste; Casa de Plínio Salgado, 1986, v. 2. p. 96-97.
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Preto. Em 17 de julho de 1939, sua ficha completa foi levantada com dados pessoais,
profissionais e políticos e em cadastro secreto foi notificado:

N. 4223. Plínio Salgado. Lisboa. O epigrafado procurou o Dr. Rolão Preto, na
Soalheira, e brevemente vem ao Porto, ignorando-se para que fim. O Dr. Rolão
Preto brevemente vem ao Norte, acompanhado de sua esposa, para batizar uma
criança, filha dum indivíduo de Cête, fervoroso adepto do N.S. 1223

Rolão Preto figurava como um dos grandes alvos do regime, assim como os demais
membros do IL e do N/S. Salazar criou uma verdadeira máquina política contra qualquer
propaganda ou divulgação da monarquia ou qualquer outro elemento político visto como
oposição. Diversos documentos eram apreendidos constantemente e levados ao conhecimento
do governo que, com frequência, promovia interrogatórios, prisões, extradições e mortes. Em
levantamento investigativo da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), Rolão Preto
era apontado como conspirador e radical. Em um relatório consta que: “Anda o arguido há
muito tempo a conspirar contra a atual situação política do país”.1224 Em 02 de julho de 1934,
foi relatado: “Por intermédio dos Serviços da Polícia, sabe-se que anda sendo distribuída uma
cópia de uma carta que o Dr. Rolão Preto enviou a Sua Exa. o Senhor Presidente da
República. Essa distribuição tem-se feito especialmente nos cafés da baixa”.1225 No citado
documento, Rolão Preto aclamava a necessidade de liberdade política em Portugal, uma visão
clara para o beneficio do N/S. Com a apreensão do documento e a posterior detenção, foi
afirmado pelo governo que Preto tinha a única intenção política: “querer lançar a confusão e
abusar da sua situação”.1226
As concepções teóricas entre Rolão Preto e Plínio Salgado representavam uma
proximidade indiscutível. Em circular remetida aos militantes do N/S, em fins de 1936, o líder
dos camisas-azuis analisou os preceitos teóricos do movimento e nele pode-se ver que a
mesma doutrinação foi compactuada por Plínio Salgado aos seus camisas-verdes; impossível,
portanto, negar relações. Ficou entendível por que foi em Rolão Preto a busca dos primeiros
contatos estabelecidos em Portugal. No documento afirma-se que:

Personalista por essência, o nosso grande Movimento N.S., cujos destinos têm
estado confiados À vossa salva-guarda, não poderia deixar de condenar aquele gênio
de selvática opressão que está na base da tirania comunista, encarnando toda a
subserviência desta época desorbitada e constituindo a máxima dor, a maior
1223
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vergonha do mundo. [...] Assim é que: condenamos as consequências fatais do
Estatismo moscovita, expressão reacionária dum conformismo servil aos dogmas de
Karl Marx [...] condenamos o Capitalismo de Estado, modalidade de violência
mitigada [...] condenamos o espírito nascido do método materialista de Marx. [...]
Assim é, pois que afirmamos: [...] a nossa inteira confiança nos princípios basilares
duma moral social no Cristianismo. 1227

Tais ataques e defesas são as mesmas concepções e teorias analisadas nos capítulos
anteriores ao verificar a composição do integralismo brasileiro. Ao chegar a Portugal, buscou
contato justamente com o símbolo maior do fascismo português. A primeira ação foi política,
havia um anseio pelo poder e o tal respeito em não falar de política estava restrito às
declarações oficiais; pois, de forma clandestina, eram verificadas as relações de poder
envolvendo o conservadorismo radical português. Até porque, sabia muito bem em que
organização política estava se inserindo. A política salazarista não admitia ações
comportamentais abertas e visíveis. A PVDE, ao investigar José Bernardino Duarte, um
militante que possuía contatos com Rolão Preto, assim como o fizera com Plínio, “fichou-o”
com o seguinte relato:

José Bernardino Duarte: É monárquico, mas muito anti-Salazarista, de quem diz
mal, mas muito mal, chegando ao ponto de se tornar responsável por todas as
irregularidades que por ventura apareçam nos serviços públicos e políticos. Grande
adepto de ROLÃO PRETO. Não tolera de forma alguma o Chefe, do Governo.
Também não se coíbe de dizer mal seja onde for. É individuo de vasta cultura e está
ligado aos mais categorizados elementos da causa monárquica. 1228

A experiência política adquirida no Brasil e o conhecimento da política portuguesa
forneciam-lhe informações necessárias no sentido de criar um comportamento compatível
com a política de Salazar, ou seja, o líder integralista era experiente a ponto de externar suas
posições em uma sociedade como a de Portugal de Salazar.
A política de controle era extremamente eficiente. Além da PVDE, o Estado Novo de
Salazar contava com a Legião Portuguesa,1229 uma organização nacional, que se constituía
como uma milícia e estabelecia ações investigativas de forma extremamente organizada.
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Nacional-Sindicalismo: Carta do Chefe Nacional-Sindicalismo à Junta de Acção. Nacionais-Sindicalistas
(1933-1940). (ANTT/AOS/CO/PC-3F).
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Legião foram remetidos ao Arquivo da PVDE. A Legião abriu cinco averiguações em nome de Plínio Salgado
nas seguintes datas: 27 fev. 1941 – 11 maio 1941 – 04 abr. 1942 – 13 jun. 1944 – 04 jun. 1964. E ainda outro
registro em nome do secretário particular de Salgado, Hermes Malta Lins e Albuquerque em 03 nov. 1948. Os
registros serão analisados ao longo da tese.
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Foram eles que, em 11 de março de 1941, relataram: “Com Plínio Salgado1230 e Rolão Preto
há entendimentos políticos. [...] A gente de Rolão Preto anda em atividades nas áreas: Fonte
Santa, Alcântara, Alto Pina e Boa Vista. Há também agentes no Barreiro e no Porto”.1231
Percebe-se, portanto, que ele continuou mantendo contatos com o líder dos camisas-azuis,
além de 1939 e sem notificação da PVDE, mas com conhecimento da Legião Portuguesa. Não
ficou inerte nos primeiros anos de exílio, como sugerem algumas investigações até o
momento.1232
Seus contatos em Portugal eram constantes, assim como as correspondências emitidas.
No Fundo Plínio Salgado do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, há uma imensa
quantidade de correspondências. O líder dos integralistas era extremamente organizado com
os documentos e matinha cópia das cartas enviadas, arquivando com as recebidas. Dizendo ter
receio de ter documentos extraviados, afirmava: “de todas deixo cópias”.1233 Dessa forma, é
possível verificar as relações e os meios de contato buscados e encontrados em Portugal nos
primeiros momentos de exílio. No entanto, no ambiente do conservadorismo, o contato com
parte da intelectualidade portuguesa ocorria com frequência, mas parte dos assuntos e alguns
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Nos documentos, o nome de Plínio Salgado foi grafado como Pelino Salgado.
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(Doutorado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. p. 110. Gilberto Grassi
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Exílio: Plínio Salgado, religião e política. In: SILVA, Giselda Brito; GONÇALVES, Leandro Pereira;
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encontros não possuem relatos. Segundo Teresa Maria Martins de Carvalho,1234 filha de
Hipólito Raposo e sobrinha de José Pequito Rabelo, ambos “mestres” do movimento IL, parte
dos seus encontros com a intelectualidade ocorriam em rodas de café e confraternizações
festivas, em muitas das quais ela esteve presente. Sendo assim, parte da rede de contatos
intelectuais foram verificadas e tiveram, como uso metodológico, informações vinculadas em
documentos, jornais, correspondências e relatórios.
Afirmava que constantemente era procurado por grupos de origem conservadora em
Portugal, o que não causa estranhamento tamanha a similaridade entre as políticas presentes.
Em 22 de julho de 1939, afirmou à filha:

Nós aqui vamos nos ambientando e estendendo, dia a dia, a teia de novas relações.
Os elementos oficiais guardam todas as reservas exteriores, bem naturais em se
tratando de um país que mantém relações amistosas com o governo brasileiro, mas
nem por isso tenho deixado de receber, em caráter particular, demonstrações de
amizade. Fui visitado pelo Dr. Soares Franco, secretário da “Mocidade Portuguesa”,
que nos convidou para uma excursão que se dará por estes dias: tenho sido
diariamente procurado e gentilizado de mil maneiras pelo Dr. Figueiredo, do
gabinete do Ministro da Educação, que nos tem levado a muitos lugares, tendo nos
conduzido de automóvel a uma excursão a Mafra e a Sintra e nos recomendado por
toda a parte; a Secretaria de Propaganda, assim como o M. de Educação tem-me
mandado farto material sobre assuntos portugueses; o Gastão Bittencourt, que é
jornalista e amigo do Brasil, onde já esteve (representando aqui os Associados), tem
sido incansável em me agradar (amanhã a senhora dele nos oferece um almoço);
esse colega de imprensa é também funcionário da Propaganda aqui. Quanto à
imprensa, noto absoluta reserva, e acho até certo ponto natural, porque nos países
onde há censura, a imprensa envolve responsabilidades oficiais. Quanto aos
representantes do Brasil aqui, têm-se portado com a maior distinção. O cônsul-geral
fez-me uma visita aqui no hotel. Anteontem, a um chá que nos ofereceu a
Viscondessa de Carnaxide, compareceu o nosso embaixador, Araújo Jorge, figura
muito simpática e brilhante. Desejo manter boas relações com essas autoridades. 1235

No entanto, vê-se que a procura não ocorria unicamente dessa forma, vê-se que
articulava diversos contatos e encontros em que pudesse ter algum tipo de ganho. Em carta
para Afonso de Melo, agradece a recomendação que foi feita a Valentim da Silva, apontada
por ele como “uma figura interessante de diplomata e homem de letras”.1236 Além das
relações com a intelectualidade, mantinha contatos com membros do governo e, por mais que
dissesse que os encontros não eram oficiais, obviamente a pauta era a situação política, apesar
de ter a necessidade repetida de ressaltar que não tinha relações políticas com ninguém. Mas,
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na carta endereçada à filha, ficou claro que existiam contatos e trocas políticas entre o líder
exilado e membros do Estado Novo salazarista.
Os contatos ocorriam inclusive com membros da Legião Portuguesa, milícia que tinha
como o objetivo defender o patrimônio espiritual da Nação e combater a ameaça comunista e
o anarquismo.1237 Eram esses os ideais plinianos, a aproximação era inevitável. Isso,
entretanto, não significa confiança e a Legião seguia seus passos políticos ou ações suspeitas,
conforme relatórios já mencionados. Mas independente dessas ações de controle, havia um
contato amistoso. Em setembro de 1939, relatou ter ido à cidade de Azeitão participar de um
almoço oferecido pelo Secretário da Legião Portuguesa1238 e, em outubro de 1940, ao ficar
doente, quem o atendeu foi o Dr. Coelho Campos, médico da Legião Portuguesa, o mesmo
que emprestou um tambor da Legião para a cerimônia “Noite dos Tambores Silenciosos” em
1940.1239
Nos primeiros meses em Portugal, dividia o tempo em relações com os portugueses e
nas negociações com o Brasil visando a um rápido retorno. Em novembro de 1939, enviou
correspondência ao Uruguai para Barbosa Lima, membro do Núcleo Integralista de
Montevidéu, na qual refletia as possibilidades de permanecer em um país da América do Sul,
no mesmo contexto citado anteriormente, envolvendo a Argentina. Como afirmado, isso não
ocorreu e o período de ansiedade por mudanças foi sendo reduzido e a adaptação com o país
começou a ocorrer de forma gradual: “Se as coisas aqui na Europa continuassem como estão,
francamente eu não sairia jamais de Portugal. Povo bom, clima menos rigoroso do que nos
outros países no inverno. Mas o futuro é um enigma”.1240
Tinha muitos receios em relação ao conflito iminente: “a guerra, por enquanto não está
sendo ferida nas trincheiras, porém nos bastidores diplomáticos”.1241 Nos bastidores,
continuou suas relações políticas e para isso contou com Hermes Lins e Albuquerque,
realizador de todos os contatos assumindo uma espécie de imagem pública de Plínio Salgado,
que passou os primeiros meses, em Portugal, dividindo espaço na criação de um círculo de
amizades intelectuais e ações políticas de forma clandestina. Entretanto uma relação não
estava fora da outra, pois ele e grande parte da intelectualidade portuguesa usavam a literatura
como uma forma de maquiar a política, haja vista os encontros e relações estabelecidos com
1237
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os “mestres” do IL, os quais tinham uma grande expressão na sociedade portuguesa, por suas
criações e ações culturais no círculo conservador.
Exemplo claro está em uma declaração, em 02 de dezembro de 1939, quando disse à
filha e ao genro: “Tenho lido o velho e sempre novo Visconde de Monsaraz1242 (o filho dele,
também poeta, é meu amigo aqui)”.1243 Referiu-se a Alberto de Monsaraz, o 2º conde de
Monsaraz, um dos criadores do IL e um dos que participou, ao lado de Rolão Preto, da
organização da experiência fascista portuguesa, o N/S e que politicamente não era bem visto
pelo governo. No prontuário do Rolão Preto na PVDE, consta anotação em 07 de agosto de
1940: “Conde de Monsaraz, que é personalidade em Lisboa, que se empenha em tudo e
transmite ao chefe, que este camarada manobra com grande habilidade diplomática e é de
muito valor dentro do nacional sindicalismo, embora não pareça, mas é um jogo seu”.1244A
relação de Salgado com Monsaraz foi intensa, tanto no nível político quanto cultural, como
pode ser expressa em correspondência remetida a Alberto de Monsaraz:

Entre as mensagens consoladoras que recebi no começo deste ano, a sua teve um
significado, por vários motivos, particular. A evocação da minha pátria seria
suficiente para me comover. Vê-la e senti-la, porém, refletida em versos vivos, de
um frescor brilhante de selva, é tê-la real e presente: e foi assim que V. me ofereceu
a imagem da Terra Brasileira, no quatorze versos de ‘Primeira Missa’. Tenho, ainda,
a acrescentar, esta luz que ilumina o quadro: o Pensamento Político, a concepção
histórica e social que une os nossos dois espíritos numa só e alta aspiração. O seu
soneto, sem essa luz, seria, apenas, belo; animado pelos reflexos dela, adquire
‘grandeza’, quer dizer: alma. Agradeço-lhe os votos que fez pela felicidade de minha
Pátria. Peço a Deus que faça Portugal tão feliz quanto o Brasil e tão unidos um ao
outro, quanto nos unem, a V. e a mim, estes pensamentos e sentimentos de um
Mundo Novo, oriundo da mesma tradição de fidelidade às forças imortais do
Espírito.1245

O histórico de literato promovia abertura de relações, como foi no caso envolvendo o
poeta português, José Osório de Oliveira, um dos maiores defensores “da aproximação
literária entre Portugal e o Brasil”.1246 Ele enxergou em Plínio Salgado uma possibilidade
desse estreitamento cultural. Dessa forma, em novembro de 1939, José Osório o convidou
para um jantar em sua residência com a presença de vários intelectuais portugueses, buscando
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a clara intenção de inseri-lo na cultura local. Na correspondência, mostra-se mais uma vez a
presença do secretário particular:

Ilustre Amigo: Como tive a honra de confirmar, pelo telefone ao Dr. Lins de
Albuquerque, os esperamos logo em nossa casa, a si e a sua Exm.ª esposa, depois de
jantar, pelas 9 ½, 10 horas. Quero dizer-lhe que irá encontrar: Dr. João Cabral do
Nascimento (e esposa), poeta e diretor do Arquivo da Madeira, Dr. Manuel Múrias,
diretor do Arquivo Histórico Colonial, diretor, que foi da revista ‘Nação Portuguesa’
autor do livro ‘Portugal: império’. Dr. Luiz Vieira de Castro, escritor, autor de um
livro sobre a política internacional do rei D. Carlos; Dr. Pedro de Moura e Sá, crítico
literário; Dr. Manuel Anselmo, autor de um livro recente sobre ‘A poesia de Jorge
de Lima’. Dou-lhe esta informação porque sei que é sempre mais fácil conversar
com que se conhece ou se sabe que é.1247

Pela correspondência, pode-se perceber que aparentemente todos faziam parte de um
círculo literário e cultural, intelectuais que tinham como propósito discutir questões relativas
ao ambiente ligado à intelectualidade portuguesa. Mas, ao levantar os nomes envolvidos no
encontro, nota-se que todos eram, como ele, político-literatos que utilizavam o passado de
intelectualidade na literatura para criar ações políticas. É a busca das velhas solidariedades,
essa era uma preocupação dele: estabelecer relações com os seus congêneres, como fez com
Rolão Preto.
Todos os participantes do encontro eram literatos de destaque no meio cultural
português, no entanto alguns se destacaram mais por atuações políticas, como foi o caso de
Manuel Múrias e João Cabral que eram integralistas lusitanos e entraram na proposta fascista
de Rolão Preto, através do N/S. Mas, com a ditadura salazarista, ficaram ao lado do regime
auxiliando na base de sustentação do Estado Novo. Plínio Salgado sabia muito bem disso
tanto é que se lamentava por não ter nenhuma obra literária de sua autoria para levar ao
encontro;1248 pois, dessa forma, seu pensamento político poderia ser divulgado com maior
eficiência.
Buscava contatos com todos os grupos; pois, como não sabia como seria o seu futuro e
tinha esperanças de um rápido retorno ao Brasil, dialogava e fazia a política em torno das
totais relações com o conservadorismo português, fossem eles, a favor ou contra o governo
Salazar. Essa atitude foi refletida com sucesso em ambos os lados; pois, ao mesmo tempo em
que mantinha um excelente contato com partidários do IL, N/S e demais grupos
conservadores, tinha uma boa receptividade no governo Salazar. Vê-se que a imagem de
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literato e de um intelectual defensor do crescimento educacional, promoveu direcionamentos
políticos, colocando-o sob o olhar do Estado Novo. Em 15 de agosto de 1940, recebeu uma
correspondência amistosa da União Nacional (UN), o partido único do regime salazarista (o
mesmo partido que foi atacado pelos N/S em referência anterior) com a seguinte informação:

Satisfazendo o pedido que a esta Secretaria Geral dirigiu o Exm.º Sr. Dr. José de
Figueiredo, Secretário de S. Exª, o Ministro da Educação Nacional, tenho a honra de
enviar a V. Exª uma coleção das publicações editadas por este organismo entre as
quais figuram as Teses do I Congresso da U.N. (obra em oito volumes) e que
constituem uma oferta que a Exmª. Comissão Executiva faz a V.Exª. Apresento-lhe
os meus cumprimentos de elevada consideração.1249

Não passava despercebido, havia informações e conhecimentos do histórico político e
intelectual do líder integralista e, em princípio, a política de não externar posições públicas
estava dando certo efeito, uma vez que diversos grupos opositores entre si tinham relações
com ele. Percebe-se que, mais uma vez, passou a buscar benefícios das relações adquiridas,
tendo inclusive um bom trânsito na Embaixada do Brasil em Portugal; pois, em uma análise
direta e teórica, não deveria ser bem visto no órgão representativo do Brasil, mas o que se viu
foi o contrário. Em 12 de novembro de 1940, o integralista Lauro Barreira enviou-lhe
correspondência, em viagem, informando sobre um banquete na Embaixada:

Um jantar na Embaixada oferecido aos oficiais do Exército [...], além de ministros
(não de Estado), ministros, cônsules, consulesas, secretários, secretárias e todo um
variado Jardim Zoológico diplomático. A Embaixatriz e o Embaixador sempre
muito gentis e, parecendo-me muito sinceros, pedindo notícias suas e de D. Carmela
e pedindo-me para transmitir-lhes cumprimentos.1250

As informações a ele prestadas por Lauro Barreira incentivaram-no ainda mais na
demonstração em torno da expectativa de poder reatar com o governo getulista e voltar
livremente ao Brasil. Na ocasião, o Embaixador do Brasil em Portugal era Artur Guimarães
de Araújo Jorge, que havia sido secretário da Presidência da República em 1935. Dessa
forma, enxergava nas relações políticas e diplomáticas uma boa saída para o restabelecimento
do diálogo com o governo getulista. Porém, em 1939, essa questão já era bem explícita na
Diretiva do Chefe Nacional do Integralismo Plínio Salgado aos integralistas em 5 de
setembro de 1939 ao afirmar: “Não acho impossível face momento mundial seja promovida
confraternização todos elementos políticos brasileiros. [...] Da nossa parte ouviremos simpatia
1249
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qualquer proposta Governo”.1251 Assim, os seus primeiros momentos em Portugal foram
caracterizados pela submissão a um possível acordo com Getúlio e, ao mesmo tempo, à busca
de relações políticas no setor do conservadorismo lusitano, base da política estabelecida no
integralismo.
A questão do seu financiamento no exílio é divergente entre o discurso oficial do preso
e as pesquisas historiográficas, principalmente pelo alto gasto que teve em Portugal, já que
sustentava a si próprio ao lado da esposa, D. Carmela Salgado, além do secretário particular
Hermes Lins de Albuquerque, com a esposa D. Rosa Lins de Albuquerque e o integralista
Lauro Barreira. Durante todo o tempo em que esteve em Portugal, recebeu do governo
brasileiro uma “mesada”.1252 Em 1955, o jornal carioca Tribuna da Imprensa noticiou que “o
farto sustento” de Plínio no exílio foi financiado por Milton Ferreira de Carvalho, irmão do
deputado Marcos Santos Parente,1253 com uma quantia de Cr$ 30 mil mensais, durante 96
meses.1254 Em levantamento da contabilidade no período do exílio e verifica-se:

[...] um balanço de Caixa, datado de abril de 1946 e referente aos 82 meses de seu
exílio, que traz mais um indício de que recebia auxílio governamental: para além do
registro das verbas enviadas pelos integralistas, há a indicação de expressivo
montante que teria sido Recebido por intermédio de D. Rosa Lins Albuquerque, a
partir de 30.9.42 até 10.6.45. Por esta rubrica, teriam sido recebidos 699$800$00, o
que representa mais de 50% do total contabilizado, de 1.283$565$00. A pessoa
referida era a esposa do secretário particular de Plínio, o que indica que a forma do
registro visava omitir a fonte, ao contrário dos valores provenientes das remessas
dos integralistas, que eram registrados de forma detalhada. 1255

Seu discurso não poderia compactuar com o governo, colocado como culpado pelas
perseguições que os camisas-verdes estavam sofrendo. A origem do dinheiro no exílio foi
discursada como sendo unicamente procedente de doações dos militantes, através de envios
constantes para Portugal, conforme corroborado pela esposa em depoimento:

Todos os amigos no Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo fizeram uma caixinha
para nos ajudar. Mensalmente nos mandavam uma pequena contribuição que ia
através desse senhor que é industrial de azeite agora me esqueço o nome dele, mas a
latinha do azeite tem um galinho. Esse senhor recebia o dinheiro. E depois, nós
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íamos todo mês lá no escritório dele para receber o dinheiro. Ele passava o recibo e
assim nós vivíamos.1256

Mesmo com o valor mensal oriundo das contribuições dos militantes, o líder
integralista passou praticamente o ano de 1939 reclamando da falta de recursos, como em
carta a filha e ao genro em 03 de setembro:

Como V. sabe eu trouxe daí uma pequena reserva. Aqui encontrei o casal Lins, ao
qual devo solidariedade moral no exílio [...] O Lauro veio de Milão sem níquel.
Imagine que, quando eu vim, um amigo do Rio me prometeu que faria chegar às
minhas mãos um auxílio mensal, a fim (dizia) de que eu não bolisse na reserva,
destinada em caso de doença, de guerra, ou qualquer outra eventualidade. [...] Se
tivermos de ficar em Portugal, tenho de procurar um meio de estar sossegado e
barato em qualquer parte, modestamente. Estou dizendo-lhes estas coisas para que
façam chegar ao conhecimento do Palomba 1257 que para mim nada quer, mas não é
justo que se esqueçam o que é a situação de um irmão mais velho no estrangeiro e
portanto não me desamparem. 1258

Em correspondência com o amigo Ribeiro Couto, recebeu oferta de auxílio financeiro,
mas disse não ter necessidade momentânea: “Por enquanto, porém, no terreno financeiro as
coisas correm normalmente, tenho um grupo de amigos do Rio e de S. Paulo me criando
condições de permanência no exílio”.1259 A necessidade de capitanear recursos para a
manutenção de cinco pessoas foi complicada para ele no início do exílio; mas, depois, com as
publicações e os consequentes direitos autorais, a situação foi estabilizada além de continuar
contando com o auxílio mensal dos integralistas e de uma possível ajuda varguista.
Ao mapear a rota vivida em Portugal, verificaram-se alguns problemas financeiros,1260
menos do que discursava oficialmente para sensibilizar os militantes brasileiros. Em alguns
momentos, viveu em moradas humildes e, em outros, chegou a pagar aluguéis de valores
altos, além de ficar hospedado em hotéis razoáveis. No entanto, chegou a contrair dívidas,
sendo inclusive cobrado por falta de pagamento como se vê em correspondência enviada pela
Agência Oasis, em dezembro de 1941:

Exm.º Sr., Para simplificar o balanço a que vamos proceder no fim do corrente mês,
agradecemos a V. Exa. a fineza de nos enviar em cheque a importância do seu débito
no valor de Esc.250,00 proveniente da n/ comissão pelo aluguel da casa onde V.Exa.
se encontra. A nossa firma vivendo das suas comissões é lógico que não trabalhe
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grátis e assim rogamos a V. Exa. a fineza de se informar junto da colônia brasileira,
como por exemplo Sr. Paulo Silveira, Sr. Buscoli etc., que nas mesmas condições de
V. Exa. liquidaram prontamente. Agradecemos pois a fineza de nos enviar a dita
importância em cheque e com toda a consideração e estima.1261

Antes da partida, em 20 de junho de 1939, citou um curioso caso de uma: “carta
capeando mil e vinte escudos, que me enviou um funcionário que ganha 850$ por mês. É uma
carta comovente. Ela me dá a certeza de que nossa grande ideia não morre”.1262 Acreditava
que o integralismo não chegaria ao fim e algo novo seria criado. Crê-se que o momento mítico
não era mero acaso, o líder integralista sabia muito bem ser preciso alterar o discurso, pois o
desenrolar de um conflito eminente na Europa poderia gerar perdas para a sua imagem. Logo,
mais uma vez, mostrou um tom ambicioso e criou uma imagem dupla; pois, ao mesmo tempo
em que se mostrava um cristão cujo único objetivo era lutar pela sociedade brasileira em torno
do espiritualismo, a prática autoritária do poder violento caminhava no sentido de força e,
estar na Europa ao lado dos seus congêneres, poderia ser um momento de reordenação política
para o caminho do poder.
Mudou-se constantemente em Lisboa, com o objetivo de sempre conseguir uma
morada mais barata, discursava ser os rendimentos baixos, dizia sempre, em cartas, estar em:
“rígida economia”1263já que buscava ter renda para sustentar o secretário com esposa e Lauro
Barreira, militante sem renda em Portugal. Em carta para Maria Amélia: “O Lauro tem-me
pedido insistentemente para que eu intervenha aí no sentido de lhe mandarem o auxílio
prometido; sou eu quem estou arcando com suas despesas”.1264 Afirmou ainda que Lauro
andava: “muito triste, sofrendo também esgotamento nervoso. Essa é a doença comum aqui,
pois até o Lins, gordo como é, anda às voltas com remédios. Tenho obrigado o pessoal a
estudar. É o melhor medicamente o mais proveitoso”.1265
O ano de 1939 foi apontado como “um ano sombrio para a Humanidade”1266 e para o
próprio Plínio Salgado, mas vê-se que, a partir de 1940, adaptado em Portugal, continuou sua
dupla ação entre a busca de um acordo com Vargas e o das ações políticas clandestinas,
algumas maquiadas em ações literárias, culturais e religiosas, já outras nem tanto.
Passou parte do ano de 1940 com alguns problemas de saúde, isso o fez se afastar de
Lisboa e consequentemente do centro político e cultural. Em carta à filha e ao genro, em
1261
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janeiro, disse: “Conforme lhes contei, ando um pouco doente, com umas dores no peito dos
dois pés, que às vezes se estendem às cursas das pernas”.1267 Em outubro, ainda com algumas
complicações, após ser atendido pelo médico da Legião Portuguesa afirmou: estive, minha
filha, realmente mal [...] fui assaltado por um congestionamento pulmonar”.1268 Portanto,
passou recluso no Distrito de Viseu, inicialmente em Abranhosa do Mato e em seguida
Mangualde. Em correspondência ao Lauro Barreira, em 09 de novembro, confirmou o ócio:

Só hoje estou respondendo as cartas que V. e Poleano me enviaram com data de 29.
Não o fiz antes, por ‘absoluta falta de tempo’. Nada que mais ocupe uma pessoa do
que o ofício de não fazer nada... Senão exemplifiquemos. Eu, aqui, ao romper da
aurora (expressão convencional, pois nos levantamos às 8 horas da manhã) ergo-me
do leito e, para descansar de haver dormido 10 horas, encaminho-me para um pinhal
distante 950m da porta do hotel. Ali, numa clareira, eu e Carmela nos sentamos
sobre alguma pedra, respirando o ar embalsamado de emanações resinosas. 1269

Nessa região, Salgado e Carmela passaram os meses de outubro a dezembro de 1940,
retornando a Lisboa, no dia 15 de dezembro, quando já se mostrava recuperado e pronto para
o restabelecimento das práticas políticas, culturais e religiosas. O ano de 1940 não foi
unicamente dedicado a este recluso, durante o período passou a se dedicar à elaboração da
obra Vida de Jesus. Em 30 de março, afirmava a Maria Amélia: “estou no cap. 53 da Vida de
Jesus e espero terminar tudo este mês”.1270 Em setembro afirmou ter enviado os originais para
o Brasil visando à publicação.1271 Vê-se que tinha uma urgência no envio, pois sabia que isso
renderia os direitos autorais e uma complementação financeira em Portugal. Em 1956
afirmou: “os honorários que recebo em cada edição correspondem a 10% sobre os preços de
venda, no Brasil, e em Portugal me pagam 20%”.1272
Antes do tratamento, no início do mês de outubro de 1940, mesmo no exílio, não se
furtou à liderança, ainda que a distância, do ritual cerimonial denominado “Noite dos
Tambores Silenciosos”, mostrando ainda estar intimamente ligado ao movimento integralista.
Como era habitual, todo dia 07 de outubro, data de criação da AIB, ocorria a cerimônia
instituída para lembrar a amargura dos integralistas pela extinção da milícia. E deveria seguir
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o ritual: Às 21 horas, a autoridade máxima iniciava a sessão; porém, nesse dia, era escolhido o
militante mais pobre e humilde para sentar na presidência do núcleo, representando Plínio
Salgado. Cantando o hino integralista, deveriam fazer a chamada dos mártires da AIB. Após
rituais de juramentos, leituras e sermões, à meia noite em ponto, em todas as cidades do
Brasil, os integralistas deveriam se concentrar durante três minutos, para depois invocar uma
oração destinada ao momento. Após a declamação de um poema em homenagem ao momento
e do hino nacional, o presidente da sessão deveria dizer: “Pelo Brasil, futura potência entre as
potências, que nós construiremos com a energia do nosso Espírito, com a força do nosso
Coração e com a audácia do nosso Braço, três Anauês!”.1273 Finalizava com a seguinte
exclamação: “A Deus, - o Criador do Universo – para que nos inspire, fortaleça e conduza!
Quatro Anauês!”.1274 Logo após o ritual, um telegrama deveria ser enviado ao Plínio Salgado
com o número dos presentes com “a expressão ‘tambores silenciosos’”.1275
De Portugal o ritual1276 foi liderado por ele que, em ata, agradeceu as boas relações
com membros da Legião Portuguesa, que emprestaram um tambor para que o integralista
Flávio Barroso pudesse rufar na cerimônia.1277 A existência da cerimônia mostra que, em
1940, o integralismo era uma organização clandestina com ações e práticas ativas, além de
verificar-se um discurso oficial contrário ao governo getulista, por melhores que fossem as
relações que buscava estabelecer com o líder brasileiro. Em discurso, culpa, de forma
categórica, o governo e a situação em que se encontrava, de exilado, criando assim uma
imagem de força contra Getúlio Vargas. Em documento oriundo da cerimônia, afirmou:

A sete de outubro de mil novecentos e quarenta, à rua do Arco (a S. Mamede),
número noventa e cinco, rés do chão, na cidade de Lisboa, capital portuguesa, sendo
dia da semana segunda-feira e marcando o relógio vinte e duas horas, o que
corresponde, descontada a diferença horária e mais o acréscimo, de uma hora, que
no país se faz desde o verão até à meia noite de hoje, à hora dezoito oficial no Brasil;
achando-se presentes os integralistas que esta subscrevem; e tendo a vista que no dia
de hoje, em todo o território do Brasil, onde, por perseguição governamental, se
acham fechados os núcleos da Ação Integralista Brasileira, realizam-se em casas
particulares as reuniões comemorativas com que os camisas-verdes anualmente
celebram [...] e tendo em vista o estado de saúde do Chefe, ainda convalescente da
moléstia grave; resolveram os integralistas abaixo designados celebrar a cerimônia
com quatro horas de avanço sobre a hora brasileira. Assim, o Chefe Nacional abriu a
sessão, começando por congratular-se com os presentes pelo transcurso do oitavo
ano do lançamento do Manifesto de Outubro e pela feliz coincidência de, este ano,
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em Lisboa, onde se acha o Chefe, a missa de ação de graças, que é uma tradição nos
costumes integralistas, ter sido celebrada por D. Nicolau de Flue Gut, um dos
pioneiros dos ideais do Sigma [...] o chefe nacional dirigiu algumas palavras aos
presentes e dizendo da Fé, que deposita no papel que o integralismo desempenhará
no futuro da Pátria Brasileira. [...] Feita em Lisboa, a meia-noite de sete de outubro
de mil novecentos e quarenta. Nono ano da era integralista.1278

Ao mesmo tempo em que o integralismo buscava forma de sobrevida, críticas eram
estabelecidas ao governo brasileiro. Percebe-se um Plínio Salgado sem direção. No mesmo
momento em que precisava mostrar aos seguidores força enérgica contra o governo que
extinguiu o movimento, percebia que através de um acordo, poderia existir alguma
possibilidade de força. Suas ações ocorreram de forma discreta. Foi necessário, em termos
estratégicos, certo silêncio e discrição política, pois tinha a real esperança de uma solução do
seu exílio e um retorno rápido ao Brasil através de um acordo com o estadonovismo
brasileiro. Em 20 de agosto de 1940, enviou uma carta a Raimundo Padilha relatando a
possibilidade de uma concordância com o governo, principalmente após o encontro com o
general Francisco José Pinto, então chefe do Gabinete Militar de Getúlio Vargas. Em uma
reunião entre os dois com a presença de Gustavo Barroso que estava em Lisboa, disse a
Padilha:
[...] o general perguntou pela minha saúde e as minha impressões de Portugal e
manifestou o seu empenho em que entrássemos num acordo, para acabar com todas
as dissensões que dividiam os brasileiros. Disse-me que o Governo não poderia
levar avante uma obra de reerguimento nacional, sem contar com o apoio e a
colaboração dos brasileiros mais entusiasmados pela grandeza da nossa Pátria.
Perguntou-me se eu, no caso de ser convidado a tomar parte no Governo, aceitaria
ou rejeitaria. [...] Vejo, agora, a dificuldade e ao mesmo tempo a facilidade para
responder à pergunta do general Pinto. Respondi-lhe, que estava disposto a tomar
parte no governo do Brasil dentro dos meus pontos de vista já manifestados em
1937, 1938 e 1939. [...] Depois de outras conversas cordiais, o general me pediu que
o Gustavo Barroso fosse a pessoa indicada para receber qualquer proposta do
Presidente ao integralismo.1279

Getúlio Vargas não tinha interesse algum pela presença dele no Brasil. Mas uma
reunião entre o chefe do Gabinete Militar e o líder integralista, em 1940, em pleno desenrolar
da guerra, era providencial para que Vargas pudesse negociar com mais vantagem, com os
Aliados, a participação brasileira no conflito. Tal esperança foi manifestada por Plínio
Salgado em uma entrevista não publicada no jornal O Diário. Em 1940, respondeu, por
escrito, perguntas do periódico; mas, segundo o autor, as respostas não foram publicadas por
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impedimento de Getúlio Vargas.1280 E, ao ser questionado qual era o recado que queria
mandar ao Brasil, respondeu: “Um recado para o Brasil? Eu repetiria apoio que divulguei (?)
em manifesto de maio; não tenho mais nada a acrescentar, a não ser a minha saudade”.1281
O discurso em relação a um possível acordo com Vargas era limitado na ordem
pública, pois internamente não era através de uma visão amigável o tratamento concedido por
ele a Getúlio Vargas. Em um manuscrito de 1940 em formato de rascunho, chamado: Os
plágios e furtos de Getúlio e sua gente,1282 ataca Getúlio por ter plagiado o Código de Ética
do jornalista,1283 segundo o autor, elaborado por ele e descaradamente copiado por Vargas:
Enquanto o “Estado Novo” acusa o integralismo de extremismo, ideologia exótica,
etc., exilando o seu chefe e perseguindo os adeptos do Sigma, por outro lado, vai
copiando nas leis, nos discursos etc., as ideias, integralistas. Eis aqui o desplante do
governo Getúlio? Mandou publicar como coisa oficial do DIP o “Código de Ética
jornalística” de minha autoria. [...] Que palhaços! 1284

Verifica-se que não tinha intenção em estabelecer acordos com Vargas, mas sim
barganhar um possível poder. Em 1941, as investidas na tentativa de um acordo continuaram
e o líder integralista colocou, como intermediário, Gustavo Barroso, elemento de grande
aproximação com Getúlio Vargas, principalmente após agosto de 1941, quando passou a ser
um “imortal” da ABL.1285 Sendo assim, em janeiro de 1941, enviou uma Carta-Credencial à
Barroso, delegando poderes para ser o intermediário dessa negociação:

De conformidade com a nossa mais recente conversa, venho, por meio desta,
transmitir-lhe a autorização e as instruções relativas a quaisquer colóquios que V.
possa vir a ter, no Brasil, com o presidente Getúlio Vargas, versando assunto que
interesse o Integralismo em geral ou minha pessoal e particular [...] eu venho dar, a
V, se chamado ou interpelado pelo Presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de
reiniciar as conversações aqui interrompidas, plenos poderes para me representar. 1286

Apelou ao patriotismo contido no movimento integralista para sensibilizar Getúlio
Vargas na possibilidade de um acordo para decretar o fim do exílio. Para passar uma imagem
1280
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de superioridade, principalmente aos militantes, frequentemente alterava as posições. Na
citada carta, colocou Getúlio como o responsável por querer o acordo e ele, Plínio, por
patriotismo, atendia o governo, ao continuar as conversas iniciadas em Lisboa com o General
Francisco José Pinto.1287
Tentava de todas as formas “barganhar” com Vargas e, constantemente, dizia que
aceitava um acordo, mas com determinadas condições. Crê-se que não bastava muito, caso
Vargas tivesse interesse no seu retorno, ele voltaria com ou sem exigências cumpridas; mas,
na versão oficial, dizia impor condições. Essa era uma prática típica na negociação política e
Getúlio sabia usar muito bem essa articulação. As investidas eram sempre em vão, Vargas, em
conversas informais, dizia ter vontade de solucionar o caso, mas oficialmente nada foi feito.
Com o passar dos meses, em setembro de 1941, o líder dos integralistas voltou a atacar na
negociação, principalmente porque recebia constantemente convites para deixar Portugal em
direção a América do Sul. Em 11 de março, escreveu ao Barbosa Lima do Núcleo Integralista
de Montevidéu no Uruguai que mais uma vez, fazia investidas na transferência do líder para
um país próximo ao Brasil:

Passando agora ao seu apelo para que eu me transfira para essas bandas. O problema
não e tão fácil de resolver. Começa pela saúde. Ainda não tenho licença dos médicos
para empreender tão grande travessia. Já estou melhor, mas ainda submetido a
regime de longos repousos durante o dia, abstenção de sair a noite, de fumar, etc.
Pretendo, em fins de abril, fazer-me examinar novamente, tirar nova radiografia e
obter o visto de seus colegas. Resolvido esse problema, há outros ‘problemasinhos’
em que V. não cogitou ainda e muito me admiro que não lhe tenham ocorrido... Isso
tudo não quer dizer que eu esteja em desacordo com a sua sugestão. 1288

Os “problemazinhos” citados não eram tão pequenos; pois, a cada dia, a possibilidade
de um acordo se tornava mais difícil. O líder dos integralistas fez uma nova investida e,
novamente, usou Gustavo Barroso como intermediário. Em 08 de setembro de 1941, enviou
uma correspondência ao militante integralista e membro da ABL ao lado de Getúlio Vargas
dizendo:

Escrevo-lhe esta com o fim de lhe por em mãos uma cópia do manifesto que mandei
distribuir nos meios integralistas de todo o país. Desde a ida do General Pinto, nunca
mais ouvi falar dos assuntos aqui tratados [...] Quero que V. mostre este manifesto
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ao Dr. Getúlio Vargas, a fim de que ele conheça o texto. É bom, também que o
Chefe de Polícia o leia. Talvez seja útil publicá-lo nos jornais do país.1289

O documento citado era o Manifesto de setembro de 1941 em que, mais uma vez, de
forma incansável, demonstrava o anseio em se ter ao lado de Vargas. Nesse novo documento
analisou a necessidade de voltar ao Brasil, principalmente, por conta da guerra que estava em
avanço, dizia ter como contribuir com o Brasil no conflito:

Os dias previstos vieram rapidamente. [...] À medida que os acontecimentos assim
evoluíam, toda a minha atenção se concentrava em nossa Pátria, não me escapando
os vossos mínimos gestos de amor ao Brasil, nem as palavras, tão significativas, dos
homens de responsabilidade no governo, e, principalmente, as do Presidente da
República [...] E diante desse, espetáculo oferecido pelo mundo de hoje que vejo a
necessidade da união dos brasileiros, esquecidos de mútuos agravos ou divergências
e animados pela deliberação firme de defender nossa Pátria em qualquer
circunstância.1290

Apelou de todas as formas e calculava que uma ação como essa poderia colocá-lo
novamente no Brasil, mas percebe-se que, o líder integralista se deixava ser dominado pela
política varguista. Foi levado facilmente por Getúlio Vargas que utilizou a ambição pelo
poder e a ânsia em retornar ao Brasil como um elemento ao seu favor, negociando e, ao
mesmo tempo, ignorando e, assim, deixando o discurso de Plínio cair no vazio. Este ponto foi
fundamental para perceber o desgaste deste como líder integralista, não restava alternativa a
não ser mudar e adaptar o pensamento na nova realidade política. Mas ele era incansável e
continuava de todas as formas a insistir. Chegou a equiparar o integralismo ao Estado Novo
brasileiro para tentar criar uma fórmula de apaziguamento, mas sem sucesso:

Tanto é verdade não haver diferença entre a nossa doutrina política e a que em parte
inspira o atual regime brasileiro, que uma a uma das aspirações políticas
integralistas estão sendo realizadas pelo Estado Novo [...] nada nos impede de apoiar
o atual governo do Brasil, moralmente sentimos-nos nas atuais circunstâncias
levados a essa atitude, que constitui um dever.1291

Vargas conseguia manipulá-lo, com isso, alcançava benefícios em acordos com os
Aliados na guerra. Poucos dias após o Manifesto, Gustavo Barroso relatou ao líder integralista
as tentativas de encontros com Vargas e o contato final sobre o tema:
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Fui recebido por ele na terça-feira, 14 de outubro, às quatro horas da tarde, Muito
amável. Leu o Manifesto e, após uma pausa, falou textualmente: - ‘É um documento
elevado. De fato, o comunismo não está vestindo a pele do liberalismo, já a vestiu.
Pensa-se na reorganização dos velhos quadros políticos como a primeira etapa. O
Plínio tem razão e dá uma prova de alto patriotismo tanto mais sincera quanto é
espontânea e nada pede ou pleiteia. Recebo-a com agrado e satisfação, tomando na
devida conta. Está bem que fique no conhecimento do governo e dos seus
companheiros. É o bastante. Agradeço-a e agradeço sua atuação, seu Gustavo, pois
V. tem sido amigo do Plínio, dos seus companheiros e meu’ [...] Tenho para mim
que o Presidente já conhecia o manifesto, quando lhe entreguei a cópia a ele
destinada e que leu em minha presença. Primeiro por ter sido ele mimeografado e
distribuído a inúmeros companheiros. Segundo, por ter o General Mariante falado a
amigos seus, dias antes, que o General Góis já o havia lido. Terceiro, porque, ao sair
da entrevista fui agradecer ao General Pinto sua intervenção e este me disse já ter
conhecimento do assunto.1292

Enxerga-se, portanto, mais uma vez que Vargas, informalmente, utilizou um discurso
pacificador, mas nada fez para oficializá-lo, e com essa ação, conseguiu, sem o uso da força,
desmobilizar os integralistas em torno de Plínio, transformando o movimento em apenas um
saudosismo de tempos passados. Ainda com esse discurso, em janeiro de 1942, enviou,
gravada em disco fonográfico, uma Mensagem aos integralistas brasileiros:

Neste começo de 1942, tão escuro e tão incerto para todos os povos, eu vos envio,
pela minha própria voz gravada neste disco, as saudações comovidas e os votos
cristãos de paz e de felicidade. Timbro em repetir o substantivo com o necessário,
indispensável, essencial adjetivo: ‘votos cristãos’. [...] Sabeis o que vos cumpre
como bons brasileiros ao serviço de Deus e da Pátria, porquanto, em setembro o ano
findo, vos foi por mim traçada a linha de conduta que vos deve nortear. Ela consiste
no culto sagrado do amor ao Brasil. [...] Nesta hora, acima de tudo é preciso amar, e
amar cada vez mais, o Brasil.1293

Sua persistência não fazia efeito algum. Enquanto isso, em Portugal, a saúde era
recuperada e a rede de contatos cada vez mais ampliada. A imagem de representante do
conservadorismo brasileiro, com base em um discurso cristão, era rótulo central que construía
no exílio e tentava, de todas as formas, impedir a divulgação de uma imagem fascista,
principalmente com o desenrolar da guerra e pela perseguição que os camisas-azuis sofriam
constantemente pelo regime salazarista. Dessa forma, sua vida em Portugal foi caracterizada
pela representação do cristianismo, uma brecha que encontrou para construir uma estratégia
de sobrevivência, conseguindo ter ao seu lado um número considerável de seguidores,
inclusive com a presença de vários membros do clero, como monsenhor Moreira das Neves,
transformado em grande amigo e articulador de suas obras e conferências cristãs, e do Cardeal
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Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira. Vê-se, portanto, que: “Salgado optou por
fortalecer seus laços com o alto clero português. O que intensificava sua opção pelo
catolicismo político”.1294
No entanto, continuou com a insistência e concedeu a “cartada final”, em novembro de
1943, quando divulgou o seu último manifesto no sentido de alcançar uma aliança com
Vargas. O apoio ao governo permaneceu, mas não em ações oficiais em manifestos. Esse
documento possui uma importância não em relação a essa insistência cansativa, mas sim pela
posição a qual teve que divulgar publicamente no sentido de negar qualquer tipo de ações com
os nazistas, inimigos do Brasil no desenrolar período de beligerância. No documento afirmou:

A doutrina que sustentei, fundando e propagando o movimento que denominei
Integralismo, é a mesma que continua orientando o meu espírito e cujos princípios
são contrários [...] ao Estado de caráter totalitário, seja nazista, seja comunista ou
qualquer outro. [...] Quanto à suspeita, de que fui vitima, de pretender entendimento
ou concurso nazista para fins partidários em meu país, protesto contra tão vil
calúnia. Jamais mancharia a minha honra servindo-me de estrangeiros (mesmo
estrangeiros que não estivessem em guerra com o Brasil) para galgar postos de
governo em minha terra. Porque o Brasil pertence aos brasileiros e só aos brasileiros
cabe a escolha dos seus destinos políticos dos seus governantes [...] Não tendo,
pessoalmente, outro desejo senão o de contribuir por todos os meios ao meu alcance
para a defesa da nossa soberania e dos eternos valores espirituais do Brasil. 1295

Em 1943, buscou esclarecer que não tinha nenhuma relação com o nazismo hitlerista
ou com qualquer outra forma de fascismo. Mas nas atitudes e ações em Portugal não
representavam essa mesma preocupação manifestada em seu discurso oficial. Os contatos
com Rolão Preto, iniciados em 1939, identificados pela PVDE, não eram bem vistos,
principalmente porque a relação não foi exclusiva em apenas um encontro, em 1941.
Conforme citação anterior, a Legião Portuguesa identificou novos contatos entre os
representantes dos fascismos luso-brasileiros. Não era ignorado pela polícia e, principalmente,
pela política. Esse olhar mais atento para ele foi evidenciado pela milícia da Legião em vários
relatos, pois havia dúvidas sobre quem ele era realmente e, principalmente, os seus objetivos
em Portugal. A atitude política de ter todos ao seu lado, sem opositores e sem optar por uma
determinada corrente chamou a atenção do Estado Novo português, assim seus passos foram
seguidos e toda atitude suspeita foi relatada. Os contatos com Rolão Preto representavam um
grande perigo à desejada calmaria.
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A dependência do dinheiro vindo do Brasil chamou a atenção da Legião Portuguesa
que relatou, em 11 de março de 1941, suspeitas com o destino dos valores: “Plínio Salgado
espera receber do Comendador Pereira Inácio e de Sarmento Beires, certa importância, para
fins políticos. [...] O dinheiro vindo do Brasil é adquirido entre certos elementos da Colônia
Portuguesa1296 de S. Paulo e Rio de Janeiro”.1297 O Estado Novo lusitano, com informações
das relações entre o líder dos integralistas brasileiros e membros oposicionistas do governo,
demonstrou preocupações com o destino deste capital, por isso, passou a controlar elementos
que tinham proximidades ou contatos com ele, como o aviador Sarmento Beires que foi o
responsável por trazer o dinheiro do Brasil.
José Manuel Sarmento de Beires foi aviador e militar do exército português e antigo
opositor da ditadura militar dos anos 1920, com isso se exilou em 1928 no Brasil. O “favor”
em transportar o dinheiro foi relatado pela Legião Portuguesa em 11 de março de 1941: “O
Comissário do vapor brasileiro ‘Bagé’ disse que na próxima viagem deve ser passageiro
daquele barco, com destino a Portugal, o aviador Sarmento Beires”.1298 Percebe-se que era
extremamente vigiado e algumas atitudes eram vistas como suspeitas, acarretando relatórios
da Legião Portuguesa. Em documentação anterior em 27 de fevereiro de 1941, foi relatado
que:
Plínio Salgado, brasileiro, Chefe dos integralistas no Brasil, encontra-se hospedado
no Hotel Tívoli, com um secretário, ambos na situação de deportados políticos.
Estes indivíduos correspondem-se com o ex-oficial português Sarmento Beires que
está no Rio de Janeiro, e também está relacionado com portugueses e alemães que se
encontram em S. Paulo (Brasil). No dia 19 do corrente foi visto na companhia de 4
indivíduos, sendo um deles um ex-capitão de nome Armando Varela, não tendo sido
possível identificar os outros. O Plínio Salgado enviou um grande quantidade de
impressos, para o Brasil, por mão própria.1299

Ele e o secretario Hermes Lins e Albuquerque eram controlados constantemente, mais
pelas atitudes suspeitas do que propriamente pelos contatos físicos com grupos ou figuras
políticas. A figura de Sarmento Beires chamou a atenção da Legião Portuguesa
principalmente por ser um português residente no Brasil e com contatos com outros
portugueses e, principalmente, alemães, no Brasil. O período era de guerra, Portugal manteve
neutralidade e Salazar não tinha interesse algum em promover o avanço de práticas políticas
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oposicionistas no seu país, por isso a atenção a todo o tipo de relação. Plínio tinha contatos
com vários grupos políticos e transportava constantemente papéis e dinheiro. Isso passava a
ser, na visão do Estado Novo de Salazar, algo no mínimo estranho, com isso a suspeita foi
levantada.
A Legião Portuguesa tinha grande desconfiança principalmente por não saber o
conteúdo e o destino do que era transportado entre Brasil e Portugal. No caso da citação
anterior, presume-se que eram parte dos originais do livro Vida de Jesus; pois, ao confrontar
com correspondências enviadas à filha e ao genro, verifica-se que durante os anos de 1940 e
1941 vários envios foram realizados visando à publicação no Brasil, em 1942, pela Editora
Panorama. O livro é composto por cinco partes com aproximadamente 700 páginas
datilografadas. Em setembro de 1940, relatou um dos envios: “Esse bom amigo vai ser
portador da 1ª, 2ª e 3ª partes da ‘Vida de Jesus’, mais ou menos 500 páginas de almaço
datilografadas, devendo as 200 restantes (4ª e 5ª partes) seguirem por avião”.1300
Os membros da Legião Portuguesa possuíam uma rede de informações de grande
eficiência; pois, no que diz respeito a essa comunicação entre Brasil e Portugal, a milícia
possuía informações detalhadas antes do desembarque em Lisboa, como em 1º de abril de
1942, quando veio no navio Bagé, Alfredo Egídio de Souza Aranha, seu amigo e financiador.
No relato consta que:
No vapor brasileiro “Bagé” vem um tripulante chamado Alfredo, que consta ser do
Bar, e que é portador da correspondência de importância para os elementos
contrários ao regime. Traz também correspondência da mesma origem, para Plínio
Salgado, chefe integralista expulso do Brasil, ou para o seu secretário.1301

Escrevia dezenas de cartas semanalmente e, como os serviços postais eram lentos, isso
lhe causava uma grande ansiedade por ficar dias sem ter notícias do Brasil: “esta semana
avião logrou e deixamos, por isso, de receber as sempre desejadas cartas daí”.1302Alfredo
Egídio, foi apenas o transportador, com a intenção de facilitar a comunicação, mas era algo
suficiente para chamar a atenção e levantar suspeitas da Legião Portuguesa, verificando o
olhar atento dos órgãos governamentais para os atos do líder integralista em solo lusitano.1303
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5.2.4 “Solidariedade” nazista

Após a Segunda Guerra Mundial, uma investigação da Legião Portuguesa chamou a
atenção, pois o alvo central não foi Plínio Salgado e sim, o secretário particular, Hermes
Malta Lins de Albuquerque. Já após o exílio, em 1948, o Comando Geral da Legião
Portuguesa relatou:

Hermes Malta Lins de Albuquerque: Esteve refugiado em Portugal com o Dr. Plínio
Salgado por pertencer ao Partido Integralista Brasileiro, posto fora da lei pelo
Presidente Getúlio Vargas. Era o chefe dos serviços de informação do Partido
Integralista, e como tal acompanhou o Dr. Plínio Salgado. Anistiado, voltou ao
Brasil, onde fundou uma sociedade de livros portugueses, que faliu. Hoje está
separado do mesmo Partido, que se chama Partido Popular e julga-se estar
demente.1304

O secretário de Plínio Salgado era um militante extremamente visado; pois, como
analisado, cabia a ele a busca de contatos políticos. O líder integralista não tinha a intenção de
associar publicamente a sua imagem a um ambiente político. Sua pretensão era criar uma
imagem no sentido da intelectualidade cristã; ficando, sob a responsabilidade de Lins de
Albuquerque, a prática de agir na clandestinidade em ações vistas como suspeitas, dessa
forma gerando certo rótulo de preocupação no governo português.
Em 1943, assumiu a embaixada do Brasil em Portugal João Neves da Fontoura,1305 um
intelectual que ao lado de Getúlio Vargas e Gustavo Barroso, pertencia à ABL. O novo
e na segunda analisa o interesse de Plínio Salgado nas ações comunistas e anticomunistas contra Portugal. 04-061964. Processo 2670 (ANTT/LP).
1304
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que me deram a impressão de estar em face de um homem inteligente e com preparação política. Em virtude de
tudo isto, o embaixador foi recebido com expectativa mais que benévola, com simpatia e amizade. [...] Em
virtude de declarações um pouco suspeitas, ou mesmo mais que suspeitas, feitas pelo embaixador logo no
começo da sua atividade na liga dos Combatentes da Grande Guerra, teve o governo de começar a seguir com
alguma atenção esta atividade e as razões que podiam determiná-la. Dizia em Lisboa que o Embaixador trazia
uma missão – se superiormente encomendada, se por ele próprio espontaneamente assumida, não sei – a missão
de levar Portugal para a guerra ao lado dos aliados e por consequência do Brasil. O Brasil seria o nosso patrono,
o nosso guia, o nosso conselheiro [...] Mas uma coisa é perfeitamente conhecida e assente: o Embaixador veio ao
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embaixador criou uma política de maior aproximação entre os dois países, como pode ser
notado no momento da entrega das credenciais em Lisboa: “Quanto a nós, só o que pedimos à
Nação Portuguesa é a continuação do afeto que sempre nos prodigalizou, como Mãe-Pátria, e
ao qual havemos de continuar a firmemente corresponder com o melhor da nossa alma. No
Brasil, somos fiéis à devoção de Portugal”.1306
O Embaixador em Portugal era um defensor de Plínio Salgado. 1307 Frequentemente era
convidado para cerimônias e eventos com a presença do embaixador, o que demonstrava essa
boa relação, como em 27 de novembro de 1943, quando foi convidado pela Academia das
Ciências de Lisboa para um evento de condecoração brasileira. O senhor e a senhora Salgado
foram convidados ao “Ato solene de entrega das insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro
do Sul à Academia das Ciências de Lisboa”1308 evento que teve a presença e palavra pública
do “Senhor Dr. João Neves da Fontoura, Embaixador do Brasil em Lisboa”.1309
A relação entre o embaixador e Salgado era tão próxima que o diplomata brasileiro
insistia em afirmar ser o secretário, Lins de Albuquerque: “um homem completamente
‘desonroso e pró-alemão’”1310 e constantemente questionava a causa de manter ao lado do
ético líder integralista um homem daquele nível.
Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, em Portugal, passou a existir uma
intensa perseguição a qualquer tipo de ação nazifascista, uma vez que tais práticas
representavam um perigo eminente ao Estado Novo salazarista em torno à unidade e
manutenção do regime. Dessa forma, certa perseguição a qualquer tipo de ato fascista e,
principalmente, germanófilo foi visivelmente perseguido, como em 17 de maio de 1940 em
relato da PVDE:
Rio e caiu em Lisboa com duas ideias diretrizes e ambas erradas acerca de Portugal. [...] A última manifestação
do gênero foi recentemente na ordem dos Advogados. O discurso que então teve a ser parcialmente cortado pela
Censura que proibiu a publicação de largas passagens nos jornais [...] Estas e outras considerações que ao
espírito de V.Ex.ª ocorram podem ser feitas a título pessoal, reservado e amigável. Estou certo que aí as
compreenderão em toda a sua importância como entenderão a delicadeza do nosso procedimento. Não pode
porém haver dúvidas de que não vamos senão até certo limite. Correspondência de António Oliveira Salazar a
Martinho Nobre de Melo, 17 jul. 1944. (ANTT/AOS/ND-1). Após o episódio, a relação passou a ser amistosa.
João Neves da Fontoura chegou a ser indicado pelo Presidente Carmona com a condecoração da ordem
honorífica, de Sant'Iago da Espada. Correspondência de João Neves da Fontoura a António Oliveira Salazar, 31
jan. 1946. (ANTT/AOS/CP-101). A boa relação foi estendida à esposa, Iracema Neves que mostrava ser uma
admiradora do líder português que afirmava ser “Salazar um Santo”. Correspondência António Faria de Carneiro
Pacheco a António Oliveira Salazar, 16 jan. 1947. (ANTT/AOS/CP-101).
1306
Entrega de credenciais pelo embaixador do Brasil em Lisboa, Dr. João Neves da Fontoura – 1943.
(AOS/CO/NE-2A).
1307
HILTON, Stanley. A guerra secreta de Hitler no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p. 370.
1308
Correspondência da Academia das Ciências de Lisboa a Plínio Salgado, 27 nov. 1943 (APHRC/FPS-C
43.11.27/1).
1309
Ibidem.
1310
HILTON, op. cit., p. 370.
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A propaganda alemã e italiana tem-se intensificado muito nestes dias, sobretudo a
germânica. Onde agora se tem feito mas sentir e junto dos estudantes quer da
Universidade quer dos vários Liceus, desta cidade. A propaganda é feita pela
distribuição de elucidativos livros e panfletos que aparecem habilmente, em grandes
quantidades sem se apurar até agora o seu ponto de saída. Há desconfianças que
sejam alguns professores e alunos mas a manobra é tão bem feita, que ainda não foi
possível localizar os seus autores. Esta propaganda tem dado resultados bem
frutíferos, notando-se dia a dia, maior corrente, sobretudo de germanófilos e que por
discussões combatem a Inglaterra, baseados nas doutrinas que têm bebido em tais
livros e panfletos.1311

Nota-se que a análise da propaganda fascista, “sobretudo de germanófilos” promoveu
uma relação direta com Rolão Preto, uma vez que a investigação da PVDE está arquivada no
prontuário do líder dos camisas-azuis. Assim, mostra-se a associação imediata que os órgãos
do governo realizavam entre nazifascismo em Portugal com os grupos radicais, como o N/S
que foi originário no IL. Anteriormente foi citado que Plínio Salgado buscou, em diversos
momentos, contato com Rolão Preto, sendo notificado pela PVDE e Legião Portuguesa. Em
pleno auge da Segunda Guerra Mundial, o líder integralista, em 1942, tentou uma nova
aproximação com Preto, conforme correspondência enviada ao camisa-azul: “Ao prezado
amigo Rolão Preto, venho dizer que estive ontem em Fundão, pretendendo visitá-lo, e
regressei por me haverem informado que o meu amigo residia vinte quilômetros mais adiante;
era já tardinha e hoje eu teria de seguir para Lisboa”.1312
Como está sendo analisado ao longo do capítulo, estava montando táticas no exílio,
articulando a todo o momento como agir em Portugal. O líder integralista não sabia
previamente como queria atuar, mas sabia exatamente como agir no exílio com o objetivo de
engrandecer-se na cultura política luso-brasileira. A situação de instabilidade em que o Brasil
e o mundo se encontravam, promoveu a existência de um homem multifacetado, dialogando,
confabulando e planejando com todos que estava ao seu redor, inclusive com grupos
germanófilos. No ambiente do conservadorismo, não havia inimigos. Havia um severo olhar
do governo de Salazar para os nazistas na intenção de coibir qualquer ato, principalmente por
Portugal ter ficado em posição de neutralidade durante o conflito. Dessa forma, Plínio, que
também estabelecia grandes diálogos com a intelectualidade salazarista, não poderia agir
publicamente em qualquer ato favorável ao Eixo. Mais uma vez, coube ao seu secretário a
intermediação de ligações políticas.

1311
1312

Rolão Preto. Prontuário. NT 6108. Processo 4517 (ANTT/PIDE/DGS).
Correspondências de Plínio Salgado a Rolão Preto, 03 set.1942 (APHRC/FPS-Pi 42.09.03/1).
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A relação do nazismo com o integralismo foi objeto de estudo de alguns
investigadores,1313 e percebe-se que o líder integralista agia em todos os lados, esperando a
primeira possibilidade de vitória e consequentemente poder. Essa evidente relação, foi negada
ele, como analisado no Manifesto de 1943, principalmente após a declaração de guerra do
Brasil ao eixo, pois qualquer relação com o inimigo impediria um retorno ao Brasil e o papel
de líder político, por estar teoricamente, lutando contra o Brasil, com isso o discurso patriótico
e ufanista no citado manifesto. Em relato anterior ao citado manifesto em Carta aberta aos
meus amigos procurou os mais diversos argumentos para negar qualquer ação germanófila e,
ao analisar a beligerância mundial, disse:

[...] em agosto de 1939, a Alemanha acendeu a guerra mundial, no que foi
acompanhada pela Itália e mais tarde pelo Japão. Privado de contato e de
correspondência com os meus amigos do Brasil, não fui desde logo informado de
que certas ideias responsáveis1314 racistas de alguns antigos integralistas estavam
dando ao país a impressão de que a palavra integralismo, de tão nobre sentido
doutrinário e brasileiro podia ser confundida com hitlerismo 1315 e germanofilismo.
Naturalmente, os velhos adversários do movimento não podiam deixar de aproveitar
essa confusão em seu favor.1316

Após a guerra, até o fim da vida, negou veementemente ter possuído qualquer relação,
mas o que se constatou não foi isso, conforme comprovação.1317 Em Portugal, no que tange
aos componentes nazifascistas e da proposta de governo salazarista, parte dos componentes se
assemelhava, como a defesa do anticomunismo e de práticas conservadoras, assim como do
integralismo brasileiro. Mesmo existindo certa semelhança, não é possível afirmar que havia
colaborações ou qualquer tipo de simpatia do governo de Salazar com o processo de expansão
nazista em terras portuguesas. Vê-se, portanto, que possíveis semelhanças não eram

1313

A relação política do nazismo com o movimento integralista foi algo notório, no entanto, mais restrita do que
a influência promovida pelos italianos e principalmente portugueses. Nesse sentido ver: GERTZ, René. O perigo
alemão. Porto Alegre: EDUFRGS, 1991; CRUZ, Natália dos Reis. O integralismo e a questão racial: a
intolerância como principio. 2004. 302f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2004; KLEIN, Marcus. Our Brazil Will awake! The Ação Integralista Brasileira and the failed quest for
a Fascist order in the 1930s. Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation, 2004;
COSTA, Sergio Corrêa da. Crônica de uma guerra secreta – nazismo na América: a conexão argentina. 2. ed.
Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2005; e DIETRICH, Ana Maria. Nazismo Tropical? O Partido Nazista no
Brasil. 2007. 301f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
1314
No original, no lugar de “certas ideias responsáveis” consta com risco “as ideias germanófilas”
1315
No original, no lugar de “hitlerismo” consta “totalitarismo” a ideia era clara em justificar a não participação
do integralismo no modelo alemão, sistema político que era acusado naquele momento.
1316
SALGADO, Carta aberta... op. cit.
1317
Em 15 de abril de 1959, Plínio Salgado proferiu seu primeiro discurso no plenário da Câmara Federal após a
vitória eleitoral e nele continuou com a mesma afirmação: “fui o primeiro que se levantou no Brasil contra o
nazismo”. SALGADO, Presença do... op. cit., p. 78.
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simplesmente capazes de criar no nacionalismo salazarista qualquer prática oposta aos valores
e ideais portugueses, haja vista a extrema perseguição conduzida aos camisas-azuis.
Com o avanço do nacional socialismo alemão a partir de 1933, Adolf Hitler iniciou
ações relacionadas ao expansionismo territorial e político, que culminaram com o início da
Segunda Guerra Mundial, em 1939. No projeto de expansão doutrinária, Portugal era um dos
alvos. Em 1941, o Comando Geral da Legião Portuguesa relatou: “1º – Há submarinos
alemães a 500 metros ao longo de toda a costa portuguesa, e os alemães estão com uma
atividade extraordinária, por ordens recebidas de Berlim. 2º – Têm entrado muitos jovens
alemães em Portugal, os quais vivem aqui com bastante dinheiro”.1318
A significativa presença alemã ascendeu um alerta ao regime salazarista que iniciou, a
partir de 1937, um grande processo investigativo, tendo como principal alvo o alemão Erich
Emil Schröder, que foi identificado como:

Assistente Científico da Ligação. Residente na Casa das Laranjeiras, Rua D. Afonso
Henriques – Estoril. Entrou em Portugal em 20-5-941. É delegado da Política alemã
na respectiva Legação em Lisboa. Tem exercido com extrema correção e cortesia as
suas funções. Respeitado pelos próprios adversários, procede com muita cautela, não
esquecendo nunca que está em país estrangeiro.1319

Conforme notificação, Erich Emil Schröder “foi oficial de Ligação da Polícia em
Portugal desde novembro de 1941 até maio de 1945”1320 e ao lado de quatorze alemães1321
1318

Legião Portuguesa. NT 1417. 26-02-1941. Processo 1566/15. B.5 (ANTT/LP).
Erich Emil Schröder (ANTT/AOS/CO/IN-8C).
1320
Ibidem.
1321
Segundo o relatório datado em 30 de abril de 1945: “Rolf Friderici, adjunto do Adido Comercial. [...] Entrou
em 7-5-944. Chegou a Portugal há menos de um ano, quando os alemães começavam já a sofrer as primeiras
agruras da derrota. Esteve no Brasil durante algum tempo e como falava português foi escolhido para substituir
Von Karsthof para um país que não conhecia. A organização de espionagem alemã estava em decomposição com
a saída do seu chefe. Não conseguiu fazer nada. O momento não foi propício. As dificuldades eram cada vez
maiores. A família que deixou no seu país, residia em território ocupado pelo inimigo. Desmoralizou-o a sorte da
sua pátria, o destino da mulher e dos filhos, de quem há muito não recebe notícias e o insucesso de sua missão.
De trato muito fino, prudente, de maneiras muito distintas, era uma figura interessante. Hoje é um farrapo
humano. Fritz Cramer, [...] Entrou em 27-11-940. Chefe da Contra Espionagem alemã. Não trabalhou em
serviços de espionagem porque isto contrariava a sua missão. Egon Saldsieder, funcionário da Legação. Entrou
em 24-12-942. Nada consta. Rudolf Baumann, funcionário da legação [...] Entrou em 16-9-942. Suspeito. [...]
Wolfgang Henss [...] Theodore Hagg [...] Herbert Schinkel [...] Fritz Wilhelm Schubeius (suspeitos) [...] Ulrich
Graf Von Beroldingen, diretor dos serviços aéreos Lufthansa. [...] Entrou em 16-3-937. Era-lhe expressamente
vedado tratar de assuntos de espionagem, como houve ocasião de se verificar num processo organizado na
Política, em virtude de desempenhar o cargo de diretor duma importante Companhia Aérea. Além disso não era
grande simpatizante da causa nazi, o que lhe acarretou alguns dissabores. Bom alemão, sim. O único filho de 18
anos que tinha, foi para a guerra e... morreu. Era um gentleman, um verdadeiro fidalgo. Hoje roído pela
desgraça, nem sombra do que foi no passado. Hans Von Scheven, adjunto do adido do ar à Legação da
Alemanha em Lisboa. [...] Entrou em 30-10-943. Nada consta. Edgar Schmidt, jornalista, correspondente da
agência “D.N.B.” de Berlim. [...] Entrou em 24-5-941, e saiu em 2-9-944. Nada consta. Johann Georg Von
Wussow, comerciante. [...] Entrou em 11-11-942. Nada consta. Otto Schmuck, secretário do consulado da
Alemanha em Portimão [...] Entrou em 30-11-943. Nada consta. [...] Franz Richard Wilberg, inspetor dos
1319
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foram alvo de investigação governamental. Tais relatos chamam atenção pela riqueza de
detalhes de alguns membros do governo nazi instalado em Portugal. A Ligação da Polícia em
Portugal foi um órgão nazista criado com o objetivo de estreitar os laços entre as políticas dos
dois países, seguindo a mesma experimentação realizada anteriormente com Espanha e Itália.
Segundo relatório final do interrogatório estabelecido pelo Centro Militar de Serviços
Secretos em Portugal: “Nos princípios de 1937, a Alemanha fez acordos com a Espanha e a
Itália, pelos quais eram trocadas representações das suas polícias, com o fim de apertar os
laços das polícias dos três países”.1322 Sobre o serviço secreto nazista, faz-se necessário
ressaltar que:

Os serviços de informações alemães têm as mesmas características de toda a
máquina de estado nazi, com centros múltiplos para a mesma função, que não estão
coordenados e correspondem a rivalidades pessoais e a uma política consciente de
dividir para reinar. Na prática, há três grandes organizações e várias mais pequenas e
todas operam em Portugal numa fase ou noutra. O mais importante em tamanho é o
SD (Sicherheitsdienst), ligado ao partido, e dirigido desde 1931 por Reinhard
Heydrich. O SD opera no exterior principalmente a partir da RSHA VI, herdeira da
Seção III do SD. A RSHA VI é dirigida desde 1941 por Walter Schellenberg, estrela
em ascensão que se destacou em três missões especiais em Portugal. Heydrich tinha
chegado a um acordo com Ribbentrop, pelo qual os agentes do SD que gozam de
estatuto diplomático têm completa independência e mantém ligação direta com a
sede em Berlim.1323

A Península Ibérica era o grande baluarte do SD no exterior, desde 1936,
principalmente com o crescimento da colônia alemã em território português e espanhol.1324
Dessa forma, visando a uma aproximação com o governo de Salazar, decidiu-se montar em
Portugal uma repartição nos mesmos moldes dos outros dois países. No entanto não existia
entre Hitler e Salazar nenhum tipo de acordo e, publicamente, era visível o desejo da
manutenção da neutralidade de Portugal na beligerância mundial. Portanto, oficialmente não
era possível seguir em Portugal os modelos italianos e espanhóis, assim: “foi necessário
estabelecer a repartição da polícia debaixo de outro nome”.1325 Segundo o relatório secreto:

Krim Rat Vinzer, adido da polícia alemã em Madrid, entrou em contato com o
Diretor da polícia portuguesa, o qual acordo no estabelecimento em Portugal duma
Repartição de Ligação da Polícia, debaixo do título de Ajuda Científica da
Embaixada Alemã em Lisboa. Assim, as dificuldades com Portugal que se
Caminhos de Ferro. Entrou como Correio Diplomático em 18-9-941. [...] Suspeito. Saiu em 23-1-945. Erich
Emil Schröder. (ANTT/AOS/CO/IN-8C).
1322
Ibidem.
1323
TELO, António José. Propaganda e guerra secreta em Portugal. Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1990.
p. 145-146.
1324
Ibidem. p. 146.
1325
Erich Emil Schröder (ANTT/AOS/CO/IN-8C).
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conservava neutral, e que tinha uma longa tradição de amizade com a Inglaterra,
eram evitadas. Ao mesmo tempo o oficial de Ligação da Polícia Alemã podia
trabalhar debaixo de imunidades diplomáticas, desde que estivesse oficialmente
acreditado como membro do corpo diplomático alemão. 1326

A troca de contatos e relações policiais era constante no momento da guerra,1327
podendo ser notado, como exemplo, o ano de 1940, quando ocorreu a reorganização da
polícia portuguesa contando com o auxílio de uma “Missão Italiana de Polícia”, através da
realização de acordo técnico entre a PVDE e a polícia fascista italiana de Mussolini.

Acordo técnico entre a Polícia Portuguesa de Vigilância e Defesa do Estado e a
Polícia Italiana. Em consequência das conversações entre a Direção da Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado e Missão Italiana de Polícia tem-se sentido a
oportunidade duma mais íntima e recíproca colaboração com tudo aquilo que
respeita à luta contra o comunismo e ainda ao que representa atividade contrária aos
sistemas políticos de Portugal e da Itália. Para conseguir tal finalidade é estabelecido
o seguinte acordo entre a P.V.D.E. de Portugal e a Polícia Italiana. 1328

O acordo que compõe de 10 artigos teve, como responsáveis, o diretor da PVDE,
Agostinho Lourenço da Conceição Pereira e Leone Ferdinando Santoro, chefe da Missão
Italiana, representando a Polícia Italiana. Nele destaca-se o artigo 4º que diz: “As Polícias
Portuguesa e Italiana transmitirão reciprocamente quaisquer notícias de caráter político que
seja do seu conhecimento”.1329
António de Oliveira Salazar, manteve Portugal fora do contexto central da guerra, o
que promovia certa relação com diversos grupos. Em carta de 39 páginas do chefe da missão
italiana para o Ministro do Interior, afirma em 25 de abril de 1940:

Ilustríssimo Senhor Ministro do Interior [...] Regressarei, com meus colaboradores,
ao meu País com a mais grata recordação da permanência em Portugal e com a
admiração sempre mais profunda e sempre mais viva do animador incansável do
Estado Novo, S.Ex. Oliveira Salazar. A Ele, com a alma do Fascista e com a
comoção do admirador, eleve neste instante o meu pensamento devoto. Com
Profunda e cordial devoção. O Chefe da Missão. Leone Ferdinando Santoro. 1330

A relação da PVDE com o SD era intensa e um acordo de cooperação foi assinado
antes da guerra. A parceria envolvia entre outros aspectos políticos a vigilância pela PVDE de

1326

Erich Emil Schröder (ANTT/AOS/CO/IN-8C).
Cf. IVANI. Mario. Esportare il fascismo: collaborazione di polizia e diplomazia culturale tra Italia fascista e
Portogallo di Salazar, Bologna: CLUEB, 2008.
1328
Reorganização da polícia portuguesa. Vinda de Portugal de uma Missão Italiana de Polícia. Realização de
acordo técnico entre a PVDE e a polícia italiana, (1940) (ANTT/AOS/CO/IN-8C).
1329
Ibidem.
1330
Ibidem.
1327
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judeus alemães em Portugal.1331 Após a guerra, no princípio de 1940, a polícia salazarista
passou em 1940 por um processo de reestruturação com o apoio fascista da Itália e foi nesse
mesmo contexto que Hitler criou em Portugal a repartição de Ajuda Científica junto da
Ligação em Lisboa. Desde que não atrapalhasse os objetivos nacionalistas e corporativistas de
Salazar era possível o estabelecimento de práticas nazifascistas, assim como as liberais
oriundas da histórica parceira com a Inglaterra. A neutralidade portuguesa permitia esse jogo
duplo. Crê-se que essa prática de poder, causou uma enorme sedução em Plínio Salgado.
No contexto da criação policial em Portugal, o chefe da Polícia de Segurança Alemã,
enviou em janeiro de 1941 Erich Emil Schröder, como oficial da Polícia de Ligação. Até
março de 1941, Krim Rat Vinzer, adido alemão em Madrid, recebeu o novo delegado para o
direcionamento dos trabalhos e durante esse tempo aprendeu o português e os costumes
lusitanos, para logo em seguida iniciar os trabalhos em Lisboa e juridicamente não encontrou
grandes problemas: “O MNE português deu-lhe autorização para ficar em Portugal durante o
tempo da sua transferência”.1332 A missão de Schröder cresceu com o tempo e passou a existir
em Portugal diversos elementos nazi espalhados pelo país, principalmente nas regiões de
Lisboa (5 elementos), Portimão (1 elemento) e Porto (2 elementos),1333 Schröder: “era
dependente do Dr. Zindel, chefe do Grupo Adido da SiPo1334 e SD1335 em Belim”.1336
Verifica-se, portanto, que a presença de Erich Schröder em Portugal não foi insignificante aos
olhos nazistas, permanecendo até a crise final do conflito, em 1945, quando teve o
encerramento das atividades no dia 07 de maio.
Segundo relatório secreto, os deveres e atividades da Ligação de Polícia consistia em:
a) Desenvolver relações profissionais com a política portuguesa; b) Observar os alemães em
Portugal e exercer rigorosa fiscalização sobre empregados e passaportes alemães; c) Censurar
os impressos transportados por viajantes de Portugal para a Alemanha ou de território
ocupado pela Alemanha; d) Informar da raça e política dos refugiados da Alemanha; e) Ver se
os alemães em Portugal estavam de acordo com as leis de recrutamento; f) Obter publicações
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estrangeiras; g) Proteger as concessões mineiras de volfrâmio alemãs em Portugal; g)
Observar a política portuguesa interna e externa.1337
Conforme investigações e depoimento contido no relatório secreto, o oficial da
Ligação da Polícia alemã em Portugal não teve uma presença discreta. O objetivo era atuar
em vários segmentos com o objetivo único de controlar os interesses hitleristas em território
português, principalmente no contexto da guerra. A atuação marcante de Erich Emil Schröder
chamou a atenção de Plínio Salgado. Como afirmado, ao mesmo tempo em que insistia em
uma negociação com Getúlio Vargas para um retorno ao Brasil, articulava relações com a
intelectualidade cultural portuguesa, seja essa a favor ou contra o Estado Novo de Salazar e
ainda possuía interesses em estabelecer ações políticas com seus congêneres em Portugal.
Plínio Salgado não negava contatos em busca de um possível poder e, no fim de 1941, o
nazismo, através de Erich Schröder, pareceu ser uma dessas possibilidades, sendo necessária
uma atuação extremamente discreta, pois associar-se ao nazismo seria lutar contra a pátria
brasileira.
A historiografia levantou algumas análises sobre possíveis relações entre o nazismo e
o integralismo e algumas citações1338 e, ao analisar o relatório final do Centro Militar dos
Serviços Secretos de Portugal, percebe-se que o contato e um possível planejamento em torno
do poder foi arquitetado. Conforme foi verificado, o círculo de relações do líder integralista
era extremamente variado em Portugal e, no fim do ano de 1941, dois jornalistas alemães,
conhecidos por Bragard e Baron, apresentaram Erich Schröder a Plínio Salgado e Hermes
Lins de Albuquerque. Pelo que pode ser notado do comportamento dos integralistas exilados
em Portugal, vê-se que a imagem de simpatizante do nazismo foi mais associada ao
secretário, uma vez que este era o responsável pelos primeiros contatos, muitas vezes
públicos, preparando um encontro posterior com a presença de Plínio Salgado. Vê-se, por
isso, a imagem germanófila que João Neves da Fontoura apontou para seu secretário. No
entanto, o interesse do líder integralista era muito grande em uma relação com Hitler, sendo
que, pouco tempo antes deste momento, disse em uma carta ao amigo Ribeiro Couto que sua
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intenção era: “acudir, salvar o Brasil: eis tudo! É o começo de uma salvação universal”.1339
Dessa forma, enxergou no nazismo uma solução capaz de alcançar o poder no Brasil.
Segundo Schröder, os integralistas tinham um grande interesse em contactar um
grande representante do SS e demonstraram esse desejo em um encontro no fim de 1941.
Segundo relatório investigativo:

Mais tarde numa viagem de serviço a Berlim, Schröder abordou este assunto com
membros das várias repartições da RSHA, mas nenhum deles, a exceção de
Schellenberg, pareceu estar interessado. Na primavera de 1942, Schellenberg veio a
Lisboa e realizou uma reunião em que estiveram presentes Salgado, Albuquerque,
Baron, Bragard, Schröder e Schellenberg. 1340

Walter Friedrich Schellenberg foi um oficial da SS que dirigiu a SD no período da
Segunda Guerra Mundial e foi responsável por vários serviços de espionagem secreta com o
objetivo de capturar inimigos do III Reich. Foi preso em junho de 1945, e, em 1949,
condenado a seis anos de prisão, no entanto foi libertado em 1951 com problemas, seguindo
para viver em Portugal, onde mudou de nome. Morreu no ano seguinte.1341
No encontro secreto realizado em Lisboa: “Salgado sugeriu a esperança duma intensa
colaboração entre os integralistas brasileiros e os SS, depois de a Alemanha ganhar a
guerra”1342 na intenção clara de ser reconhecido como a grande força política no Brasil que
estaria associada à vitória do Eixo, uma vez que Vargas já demonstrava a entrada ao lado dos
Aliados. Era uma aposta arriscada, por isso, continuou a prática em não promover exposições,
deixando tais questões a serem tratadas de forma clandestina.
Schellenberg verificou um grande interesse nessa associação, com o objetivo de
transportar a política nazi para o Brasil e consequentemente América do Sul, após a Segunda
Guerra Mundial, com uma possível vitória do Eixo. Disse Schröder: “Schellenberg prometeu
conseguir todo o apoio ao movimento integralista brasileiro depois da vitória alemã”.1343 Para
isso o oficial da SS: “prometeu nomear um agente de ligação entre ele e Salgado. O assunto
foi comunicado a Nassenstein da SD que chegou a Lisboa no verão de 1942”.1344
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O objetivo de Adolf Nassenstein era levar para Berlim o maior número de informações
referentes ao integralismo e ao líder, que tinha ao seu lado constantemente Hermes Lins de
Albuquerque. O oficial nazista Johann Siegfried Becker:

[...] antes de assumir a chefia suprema da espionagem nazista na Argentina, que
exerceu de 1943 a 1945 – ter-se-ia também reunido com Plínio Salgado e
Albuquerque em 1942. Assegurou os recursos financeiros solicitados pelos
brasileiros em troca de permissão de uso de seu sistema. Becker recebeu ordem de
“ampliar em Buenos Aires a veia integralista aberta em Portugal”, pondo em marcha
uma conspiração que continuasse dando frutos mesmo depois de finalizado o
conflito.1345

Esse outro encontro relatado não foi documentado; mas, de toda forma, os planos de
Plínio Salgado foram amplamente modificados, pois em 1942, Adolf Nassenstein (além de
Vollbrecht, também membro da Gestapo-SD) foi denunciado por Alexander Cadogan, através
da embaixada inglesa em Portugal, ao Estado Novo salazarista que alguns portugueses e
alemães estavam estabelecendo espionagens nazistas em território português.1346 Ao
transformar o elo entre a SS e Plínio Salgado, como algo público, não restou dúvidas ao líder
integralista brasileiro em eliminar o projeto e negar publicamente qualquer tipo de ação a
favor do Eixo, uma vez que essa posição o transformava em opositor tanto do Brasil quanto
de Portugal; onde, mesmo mantendo a neutralidade, verificava-se um sentimento
oposicionista, como no telegrama encaminhado a Salazar pelo Embaixador de Portugal no
Brasil, Martinho Nobre de Melo:
Exchande Telegraph comunicou: Rio de Janeiro 1 (Reuter) – O Dr. Martinho Nobre
de Melo, Embaixador de Portugal no Brasil, disse ontem: ‘O Brasil e Portugal nunca
se encontrarão em campos opostos’. O Dr. Nobre de Melo disse isto no seu discurso
pronunciado na inauguração em Rio Grande do Sul do monumento do célebre
navegador português Vasco da Gama, acrescentando: ‘O povo português nunca
alinhará ao lado do Reich contra os seus irmãos americanos’. 1347

Caso sua imagem fosse ainda mais associada ao nazismo, durante o período do
conflito, a oposição cresceria ainda mais e era notório neste momento que ele apresentava
inquietação e insegurança com as decisões políticas. Exatamente nesse momento, enviou uma
carta, por um portador, ao amigo Ribeiro Couto e nela dizia que o mensageiro transmitiria em
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conversa sobre as “inquietações, angústias, sofrimentos”1348 e, principalmente, sobre o
período de instabilidade em que vivia. É possível observá-lo receoso do perigo eminente. Em
1942, passou a ter mais certeza de que o projeto mais prudente seria o da criação de uma
imagem voltada ao cristianismo; pois, dessa forma, não correria risco em torno do
conservadorismo português e o ponto alto, foi o lançamento da obra Vida de Jesus. Com isso,
no ambiente de instabilidade em 1943 afirmou:

Às explorações feitas em torno da minha pessoa de exilado, respondi sempre com o
silêncio. Fora de toda a ação política e ausente da pátria que estremeço, meu único
direito é o silêncio. Cristão, sei bem que a virtude predileta do Divino Mestre era a
paciência. A Deus pedi forças para me inspirar nessa virtude. 1349

A prática de bom cristão passou a ser mais do que necessária, era vital para sua
sobrevivência política, pois a imagem de negociante com a Alemanha nazista foi a público ao
lado de Lins de Albuquerque. Foi obrigado a criar um discurso de inocência através do
Manifesto de 1943 e continuar respondendo até o fim da vida que não teve relações com o
nazismo, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, em Portugal. Em Carta
aberta aos meus amigos afirmou em tom de justificativa:

[...] tantas calúnias pouco a pouco chegadas aos meus ouvidos, uma vem agora
superar todas as outras, pois me aponta em entendimentos com os inimigos da minha
pátria. Não por mim mesmo, por interesse de defesa pessoal, de que em face de
Deus e da minha consciência não necessito, mas para esclarecer os meus amigos
sobre o meu constante sentimentos nesta guerra, a fim de que nenhum deles possa
ser induzido ao mínimo equivoco, quero declarar que sempre encarei a vitória da
Alemanha como um desastre para o futuro do Brasil, dos seus interesses étnicos e
das tendências espontâneas do seu povo. Aliás, a Ação Integralista Brasileira nunca
pregou ideias de ódio contra qualquer nação ou raça, nem admitiu o império ou a
crença na superioridade de uma contra qualquer outra. Se algum dos seus membros
assim pensou ou assim agiu, fê-lo por conta própria, contra a doutrina do partido,
amplamente e publicamente expressa nos meus livros e nos meus manifestos. Desde
a adolescência, dediquei a minha meditação ao Brasil e orientei todas as minhas
atividades de escritor e de homem público por duas ideias fundamentais: valorização
do homem brasileiro, engrandecimento da civilização brasileira. A luta do
integralismo teve por alvo todos os agentes de dissolução quer da soberania, quer da
unidade do Brasil, abrangendo assim desde o comunismo até qualquer outra forma
de estado totalitário. Estas ideias estão em todas as publicações oficiais 1350 do
integralismo; se as repito aqui, não é porque pretenda desarmar inimigos, mas a fim
de mais uma vez denunciar a má fé das suas acusações. Desde o instante em que a
Alemanha atacou a Polônia, iniciando a reconstrução de uma ‘Nova Europa’ que era
apenas o prelúdio da submissão do mundo ao imperialismo nazista, compreendi que
imenso e imediato era o perigo que corria o nosso país, que não deixaria de ser
atingido, a seu tempo, pelas armas do agressor. Compreendi, portanto, que só a

1348

Correspondência de Plínio Salgado a Ribeiro Couto, 21 jun. 1942 (FCRB/APEB-Pop: 28177).
SALGADO, Carta aberta... op. cit.
1350
No original, no lugar de “oficiais” consta com risco “autênticos”.
1349

359

vitória contra o nazismo poderia permitir ao Brasil desafogadamemte, encarar o
futuro com tranquilidade e renovada esperança.1351

Precisava constantemente justificar determinadas ações, como em 1944, em uma carta
ao Ribeiro Couto que foi enviada de Mangualde em viagem de verão:

O calor aqui também começa a recrudescer e, com ele, chegam novos veranistas
necessitados de montanha. Conquanto o hotel seja pequeno, está cheio. Entre os
novos hóspedes, acha-se aqui, há três ou quatro dias, um de tipo nórdico, que o Sr.
Cardoso, nosso hospedeiro, me informou ser alemão e funcionário da embaixada do
seu país. Parece, ao que diz o Sr. Cardoso, que ficará aqui quinze dias. Faço-lhe esta
comunicação para evitar novos mal-entendidos a meu respeito, pois não posso andar
a correr os hotéis de Portugal indagando qual aquele que não recebe estrangeiros
para me hospedar. Creio que eu não podia deixar de fazer este aviso a você. 1352

Mangualde é uma pequena cidade do Distrito de Viseu, na região central de Portugal e
refúgio de Plínio Salgado, no entanto não há maiores informações sobre a presença do alemão
na pequena região. Parte das informações referentes aos atos em torno da negociação e
participação dele com o nazismo teve um auxílio indireto de Salazar, pois a política
portuguesa praticava uma veemente censura nos órgãos oficiais da imprensa, mas não há
nenhum relato de tais práticas ou acusações. Mas em periódicos alternativos e clandestinos,
foi apontado como um elemento compactuante com práticas nazifascistas presentes em
Portugal.
Em 1945 foi criado em Portugal o jornal: Lanterna, datilografado e reproduzido
artesanalmente, era caracterizado como órgão antifascista. Criado em um momento em que o
governo adotou estrategicamente um discurso mais democrático em relação às eleições, para
tentar coibir certas oposições, os radicais de esquerda na edição de outubro de 1945, dedicou
uma seção para analisar a presença de Plínio Salgado em Portugal. Com o título: Ainda a
quinta-coluna:

Plínio Salgado foi expulso do Brasil, ferreteado de traídos, devido às suas atividades
quinta-colunistas a favor do “eixo”. Veio para Portugal, porto seguro para ele e
quejandos, onde continua a mesma atividade interrompida pela polícia brasileira. Foi
recebido de braços abertos pelas nossas “elites”. Os seus confrades do ‘Círculo Eça
de Queiroz’ – pobre Eça: - receberam-no em sessão solene. E vemo-lo agora a botar
faladura no Liceu Camões, convidado pela ‘Ação católica’ a explicar aos
portugueses os motivos que devemos adorar o papa e continuar escravos. 1353
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O jornal cita uma das dezenas de conferências que realizou, sendo essa
especificamente a: Primeiro Cristo! proferida no Dia da Ação Católica, em 28 de outubro de
1945, no Liceu Camões, com a presença do Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira. O
evento foi transmitido pela Rádio Renascença e Emissora Nacional (ver capítulo 7) e nele será
possível verificar o apoio de grande parte da intelectualidade e membros do governo e da
igreja para o seu pensamento cristão. A citada conferência teve a presença do poder máximo
da Igreja Católica portuguesa.
A oposição intensa na Lanterna representava um ato minoritário à presença de Plínio
em Portugal. A imagem radical e simpatizante do nazifascismo e representante da quintacoluna1354 não teve espaço na crítica; pois, caso fosse apontado, diversos outros elementos
portugueses também o seriam, pois a relação do líder integralista em Portugal aumentava a
cada dia, tendo o Círculo Eça de Queiroz1355 uma importância no sentido de divulgar e
ampliar seus ideais, que publicamente e principalmente após 1942, foram constituídos em
cima de um preceito de doutrinador e profeta cristão, imagem que foi criada,
estrategicamente, com base nas produções do exílio que teve na religiosidade o argumento
central.
Retornou a temáticas oriundas de São Bento do Sapucaí, quando teve sua formação
religiosa e cristã em torno do catolicismo, e foi justamente nesse sentido que um “novo”
Plínio Salgado passou a ser criado em Portugal. O integralista sempre se ancorou no
catolicismo como forma de conforto e necessidade, verifica-se que, nos momentos difíceis, a
doutrina religiosa servia como suporte para o fortalecimento do autor. Ao estar foragido em
1939, iniciou a criação da sua principal obra espiritual, Vida de Jesus, e com ela estabeleceu
uma nova fase política baseada no cristianismo português, um país de fertilidade católica,
onde percebeu a existência de uma possibilidade de ascensão intelectual.
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CAPÍTULO VI – PORTUGAL: NECESSIDADE DE UM NOVO DISCURSO

O foco deste capítulo é a ação política travestida de religiosa do líder exilado em
Portugal, Plínio Salgado. Com inúmeras conferências1356 e publicações, teve uma grande
atuação na imprensa em todo o país, transformando suas ações em ferramenta para uma nova
concepção política após o exílio, que coincide com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial
e a consequente destruição dos regimes fascistas. Dessa forma, o capítulo tem como objeto de
análise o período de sua atuação pública e política-cultural.
Em Portugal, buscou uma nova forma de desenvolver o discurso integralista, era o
tempo da “renovação” política. No contexto da Segunda Guerra Mundial, era necessária uma
forma de sobrevida na sociedade política portuguesa e brasileira. Passava a ser caracterizado
como um teólogo, responsável por promover reflexões de ordem cristã. Vê-se que o contexto
político de Portugal foi um elemento no âmbito de um novo discurso para a sua sobrevida.
Importância significativa tiveram as conferências e publicações divulgadas no exílio, com o
objetivo claro de expressar a imagem religiosa e propagadora da paz, quando, no entanto, o
teor político estava ainda mais vivo. Destaca-se que o capítulo que se segue não tentou
reconstruir os seus passos, detalhadamente em Portugal; mas verificar – através da imprensa,
de depoimentos, de correspondências, dos discursos e obras – a vida intelectual do autor,
objetivando evidenciar como ações públicas contribuíram para os direcionamentos no
decorrer da guerra.
Os simpatizantes do integralismo, antigos ou novos militantes, ao mencionarem o
período do exílio, utilizam com frequência termos como apóstolo, profeta e evangelista, para
o caracterizarem. A antiga integralista Augusta Garcia Rocha Dorea faz uma análise militante
do período em Portugal, na obra: Plínio Salgado, um apóstolo brasileiro em terras de
Portugal e Espanha. No prefácio assinado em 1999, pelo Padre Luiz Gonzaga do Carmo, há a
seguinte afirmação: “Quem é preso por defender Deus, a Pátria e a Família, sendo fiel à
Doutrina Social Católica, indubitavelmente merece ser chamado de apóstolo!”1357 Completa
ainda ao referenciar a obra da ex-militante: “O presente livro mostra Plínio Salgado, como se
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profeta fosse. São Paulo diz: ‘Quem profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e
consolá-los’ (1 Cor 14,3). Foi o que fez a sua vida inteira”.1358
A sua associação com elementos da religiosidade passou a ser mais evidente em 1942
com o lançamento do livro Vida de Jesus, momento que coincidiu com a “crise” ocorrida em
torno do planejamento secreto com os nazistas, dessa forma, essa imagem religiosa veio a
calhar no momento, principalmente por ter em Portugal um terreno fértil para a prática
conservadora e religiosa.

6.1. QUINTO EVANGELISTA OU QUINTO COLUNISTA?

Plínio Salgado passou a ser definido em Portugal como apóstolo, o quinto evangelista,
uma concepção já pré-existente, como afirmou a militante Augusta Garcia Rocha Dorea: “o
apostolado religioso de Plínio se expandiu mais intensamente, podemos assim dizer, em terras
de Portugal, quando lá viveu os sete anos de exílio, sendo considerado, pelos lusitanos, o
quinto evangelista”.1359 Completa ainda que ele passou a representar o “novo evangelho em
novos meridianos [...] o evangelho do amor, aquele mesmo, do Novo Testamento, pregado
pelos quatro evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João...”.1360
Um forte exemplo da imagem desenvolvida em Portugal pode ser observado no poema
Vox Dei, redigido por Alberto de Monsaraz, em 1946, e declamado na ocasião da despedida
do exílio, texto que o caracteriza como: o doutrinador católico, um condutor dos povos,
romeiro enamorado de Cristo, cavaleiro do Verbo, um iluminado, portador da Verdade, que
iria propagar a palavra de Cristo, no reino do Espírito Santo, dando sequência aos atos dos
quatro evangelistas:

VOX DEI
(a um quinto evangelista)
Pelo Conde de Monsaraz
Como é, Senhor, volvidos dois mil anos,
Que se ergue, assim, num século infernal,
Pregando o Amor e o Bem pelo ódio ao Mal,
Novo evangelho em novos meridianos?
Um homem, Plínio, nome de romanos,
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Com raízes na selva equatorial,
Trouxe-o agora, em pacífico sinal,
Aos homens destes tempos desumanos.
Jesus chamou-o, como a João e a Pedro,
E disse-lhe: - Onde em espírito não medro,
Vai, semeia a magnífica semente...
És meu discípulo hoje, nesta hora
Em que só não me ama é que não chora
‘Faze que chore e que ame toda a gente!’.1361

As homenagens políticas, culturais e religiosas, recebidas por ele foram as mais
diversas, como o poeta católico conservador João Ameal, que afirmou ser um gênio lusíada e
destacou:
Ao mundo lusíada – isto é: ao mundo dos seguidores de Cristo. Uma vez ainda
Plínio aponta Cristo como Protagonista da História. Da História de Portugal, como
da História do Brasil. E nunca perde de vista, acima da nossa valiosa intervenção nas
largas extensões de além-Atlântico – a Divina Razão que a comandou. 1362

O pensamento político-religioso do exílio e as relações estabelecidas em Portugal, no
nível do discurso cristão, foram fundamentais para a cristalização de uma “nova” doutrinação,
embasada principalmente no efeito do cristianismo e assim mascarando a doutrina integralista
e a tônica fascista. Como afirmado, ao mesmo tempo em que negociava e articulava um
rápido retorno ao Brasil, sistematizava possibilidades de alianças com a Alemanha hitlerista
no percurso da Segunda Guerra Mundial, mas foi a imagem religiosa que prevaleceu, caminho
mais seguro, segundo a articulação pliniana. Vê-se que utilizou uma estratégia de afastamento
indireto da política, no nível oficial e público, pois se sabe que clandestinamente não era essa
a ação central, e, através do pensamento religioso (com conotações diretamente políticas),
criou um processo de aparições e divulgações políticas em Portugal com o objetivo de tornarse um apóstolo do século XX. Tal estratégia alcançou níveis de grande repercussão em
Portugal.
Constantemente, escritores e intelectuais portugueses escreviam textos e lhe
promoviam homenagens, representando um resultado positivo do planejamento préestabelecido pelo exilado. No primeiro dia do ano de 1946, no jornal católico Novidades, o
escritor e sacerdote, Joaquim Augusto Álvares de Almeida, conhecido pelo pseudônimo de
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Nuno de Montemor, dedicou-lhe um texto, indicado como salmo, intitulado: É tempo, minha
mãe!,1363 exemplificando as boas relações entre ele e o clero intelectualizado de Portugal. O
conservador João Ameal expressou que “Plínio Salgado interessa-me e comove-me por ser
artista – dos maiores; e, também, por não ser apenas artista. Quando escreve ou quando fala,
domina-o invariavelmente a consciência de cumprir alguma missão. Fala ou escreve para dar
testemunho”.1364
As suas relações e as exaltações eram diversas, não estando restrito a algum grupo
específico, sendo essa a grande expressão controladora criada pelo autor na sociedade
portuguesa; pois, como não se solidarizou com um grupo específico, pôde flutuar entre os
mais diversos segmentos do conservadorismo radical. Em 1946, o Diário do Alentejo em
publicação de 29 de abril, lançou algumas reflexões sobre a sua presença em Portugal:
Quando há anos, Plínio Salgado chegou à famosa “ocidental praia lusitana” de seus
preclaros avós, não passaria, certamente, de um nome apenas familiar a uns tantos
melhor informados acerca da vida pública no Brasil. Hoje, porém, a nomeada do
distinto escritor estende-se do norte a sul do País, como se de personalidade
portuguesa se tratasse, nada e criada em Portugal. [...] Acompanhado de sua esposa,
culta senhora altamente dotada de espírito estudioso e investigador, não houve local
histórico, monumento ou museu que não tivesse venerado, cheio de interesse e
verdadeira ânsia de conhecer. Desde os luxuriantes vales do Minho até às doiradas
praias algarvias, qual a terra portuguesa que Plínio Salgado não haja visto, não tenha
auscultado e recolhido em seu afeto? [...] Para se amar uma terra forçoso é conhecêla. Plínio Salgado conhece imensamente Portugal, por isso imensamente o ama. 1365

A repercussão referente à presença dele em Portugal era constante. Após o lançamento
de Vida de Jesus, o líder político brasileiro foi transformado em uma espécie de grande
profeta da religiosidade luso-brasileira, conseguindo assim, espaço para aparições constantes
na imprensa nacional. Na mesma matéria do Diário do Alentejo, em que foi aclamado e
exaltado como poucos eram no país, mais uma homenagem foi prestada. Informa-se que, em
1944, o Arquivo de Beja no boletim municipal, “honrou e valorizou suas primeiras
páginas”1366 com o texto Duas impressões de Beja1367 em que a região do Baixo Alentejo foi
aclamada pelo escritor brasileiro. Começou a desenvolver imagens de exaltação do país e,
assim, alargou o número de nacionalistas ao seu lado.
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O jornal direitista conservador Acção: seminário da vida portuguesa, em torno do
projeto de descaracterizá-lo unicamente como um político, definiu o autor de Vida de Jesus da
seguinte forma:

Plínio Salgado, para alguns será, talvez, a legenda política de uma hora que teve
uma justificação e uma oportunidade, que ainda porventura manterá uma grandeza
de revolução e uma grande claridade mística, arrebatadora de multidões,
fecundadora de mitos. Para outros – e nesse caso, particularmente, quase todos os
seus compatriotas e todos os seus amigos, todos os seus fiéis, todos quantos o
seguem e o escutam, se lhe dedicam e se lhe entregam – ele será, mais do que um
chefe político, até mais do que um pensador com uma obra e uma doutrina, a
expressão viva de uma esperança e de uma fé, a dolorida encarnação de um
messianismo, altíssima figura moral com qualquer coisa de dramático e de profético,
homem sonhador de grandes sonhos, cavaleiro andante de um espiritualismo que é
reação contra o predomínio do progresso exclusivamente material – e é garantia de
liberdade para as gerações que se avizinham como para as que hão de nascer.1368

O messianismo espiritualista que era evidente nos tempos da AIB foi intensificado no
período em Portugal, momento de busca e ambições políticas. Em janeiro de 1945, quando
estava hospedado no Hotel Astória, em Coimbra, para uma de suas diversas conferências,
recebeu a visita de um grupo de jornalistas, entre eles, Manuel Homem Ferreira do Correio do
Minho. Deste encontro, foi publicado um texto intitulado: 2 horas com Plínio Salgado1369 que
destaca o autor e o tom “místico” em torno da palavra do integralista. Uma versão continua e
persistente em Portugal na altura do exílio:

Ligeiros momentos de espera e eis que surge Plínio Salgado. Uma figura pequena e
nervosa. A cara ossuda, em vértice, onde os olhos saltam como foguetões,
denunciam o intelectual. Testa rasgada donde o cabelo foge, receoso de perturbar a
serenidade do pensamento. Sobre o lábio superior a mancha de nanquim do bigode.
Plínio Salgado percorreu-nos com um golpe de vista. Um sorriso largo, envolvente,
faiscou-lhe nos dentes. A conversa nasceu logo. [...] Quando falava dobrava-se,
contraia-se, tinha movimentos felinos com o labareda a crepitar. A sua vida política
agitava se, varrida por aventuras, na emoção quente das suas palavras. Os momentos
dramáticos alternavam com os casos risonhos. [...] A sua conferência, à noite, deume a impressão duma chicotada nas águas paradas do meio universitário. Empolgou.
[...] Não há dúvidas de que o Brasil vive um período de oratória. Com papel ou sem
ele os brasileiros submetem auditórios e fazem-nos ranger de emoção. Plínio
Salgado mostrou-nos mais uma vez, a justiça deste comentário. E... ouviu uma
aclamação monstruosa. A assistência – mesmo os refratários as ideias! – tinha
comungado com o escritor, tinha-se identificado com o místico. Plínio Salgado é isto
mesmo – um místico, mas um místico de ação.1370
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A sua ação em Portugal decorreu no sentido de formar e propagar um ideal. Uma ideia
necessária para a manutenção do seu nome do cenário político brasileiro (e lusitano). Em
1944, o jornal conservador A voz, em artigo de Armando de Castro e Abreu, denomina-o
como Um mensageiro da paz.1371 Justamente essa a imagem que buscou criar no exílio após o
lançamento da Vida de Jesus. O artigo afirma:

Quando em Roma, tomei conhecimento de Plínio Salgado através das suas vigorosas
obras, julguei-o um homem forte, de semblante carrancudo, um Hércules, capaz de
arrasar o mundo com a sua força física. [...] Plínio Salgado é o autor duma
surpreendente revolução espiritual no Brasil. [...] Como cavaleiro da Idade Média
impulsionado por um ideal de beleza velando por que a donzela dos seus sonhos – a
sua Pátria – não soçobrasse no temporal materialista, Plínio Salgado lançou-se na
luta contra o estado calamitoso em que via submerso o seu país. Com visão
profética, este grande político aguarda confiadamente o despertar do dia de amanhã
o alvorecer duma nova era, a que ele dá o nome de Quarta Humanidade. [...] Que o
sublime livro do dr. Plínio Salgado, honra das letras luso-brasileiras e da cultura do
gênio da nossa Raça, não falte em nenhuma biblioteca de Portugal e que sobretido a
nossa juventude não o deixe de ler, são os nossos sinceros votos. 1372

A análise de Armando de Castro e Abreu, ex-embaixador de Portugal no Chile e
conservador político de prestígio no país, demonstra que os aspectos políticos do líder
integralista ainda estavam presentes ao levantar a busca da Quarta Humanidade, que era
justamente o cerne do Estado Integral, conceito apurado na década de 1930, momento auge do
integralismo brasileiro. Por mais que desenvolvesse um discurso religioso e que o aspecto
político transcorresse de uma forma linear evolutiva, não apresentou, em nenhum momento,
negação ou até mesmo arrependimento pelo passado em torno do discurso fascista (apesar de
negar ser fascista). Inclusive a base de sua oratória era de um injustiçado pela política
brasileira, por isso a necessidade do exílio.
Da mesma forma, foi o comportamento em Portugal, pois o discurso que, para ele era
exclusivamente religioso, representou nada mais do que uma organização política no período
em torno da Segunda Grande Guerra Mundial, coincidente com o seu exílio. A ambiguidade
foi uma marca do seu pensamento, constantemente mudava a prioridade do discurso de
acordo com o momento vivido, e em Portugal do exílio, o objetivo era o cristianismo (com
uma dose sub-reptícia em torno da política).
Esse discurso religioso e de oratória cristã chamava a atenção da sociedade
portuguesa, que vivia um momento de autoritarismo político em torno da figura de António
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de Oliveira Salazar, espaço necessário e fértil para os seus dogmas cristãos e sua eloquente
oratória.1373 O poeta jesuíta João Maia afirmou que:

Pode dizer-se que a atividade de orador que Plínio Salgado desdobrou em Portugal,
nesse anos quarenta, foi de uma eficácia única pelo desassombro, pela preparação
esmerada, pelo aturado estudo. Ia-se ouvir um homem que dizia coisas essenciais; e
até os meros literatos, palhosos e sem ideias, se rendiam porque o verbo do orador
queimava como vitríolo e a poesia andava com ele. Figura impressionante de quem
podemos dizer que passou fazendo o bem. Bem perdurável. Depois da sua retirada
para o Brasil seu nome era murmurado com respeito, sua lembrança guardada com
amor.1374

No artigo citado, Armando de Castro e Abreu ressaltou a necessidade dos livros do
autor em estar nas bibliotecas de Portugal. Publicar livros era uma preocupação e prioridade
para ele; pois além de receber os direitos autorais – o dinheiro do autor em Portugal em alguns
momentos era restrito, utilizava constantemente uma retórica vitimista para sensibilizar e
obter mais recursos, como afirmado no capítulo anterior – representava uma possibilidade de
propagar ainda mais seus anseios e ainda transportá-los ao Brasil e, assim, possibilitar a
arregimentação dos militantes, ainda que à distância. Dessa forma, constantemente, notícias
referentes à publicação das suas conferências eram veiculadas nos jornais. “Plínio Salgado:
As conferências ultimamente pronunciadas entre nós pelo eminente escritor brasileiro Plínio
Salgado – o consagradíssimo autor da Vida de Jesus – vão sair em volume publicadas por
uma nova organização editorial: – a Ultramarina Editora”1375 dizia o Diário da Manhã em
1944.
Enquanto até o início da década de 1940, era rotulado como o líder da Ação
Integralista Brasileira; no exílio, passou a ser nomeado como o autor da Vida de Jesus,
representando assim a importância da obra no sentido político e cultural. Foi, através do livro,
que diversos grupos conservadores portugueses injetaram palavras positivas sobre o líder
integralista, realizando uma representação do objetivo almejado e alcançado por ele, ou seja,
arregimentar o maior número de letrados em torno da sua palavra e imagem. O escritor lusobrasileiro, Rui Pereira Alvim, em 1986, ao relembrar a passagem de Plínio Salgado em
Portugal, destacou:
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A palavra de Plínio Salgado, na cidade de Braga, foi o encontro de uma geração – a
minha – mergulhada na confusão e na incerteza, incapaz de definir a época que
começava a viver, com a anunciação de uma no Era humana, a qual, segundo o
grande mestre, apresentava uma notável semelhança com o período longo e
crepuscular da formação dos primeiros núcleos sociais. 1376

Em torno de um clima de guerra e incertezas, sabiamente e de forma estratégica,
utilizou um discurso amplamente religioso, com mensagens de esperança em torno da
necessidade da paz. Mas, uma paz política em torno de um ideal: o integralista. Mas dessa
vez, sem a nitidez fascista, uma vez que grande parte da oficialidade do discurso era contra os
já combatidos, liberalismo e comunismo, e que, agora, contava com a luta e combate contra o
fascismo. Não deixou de ser fascista, mas o discurso defendido publicamente não poderia
mais ser. Mais uma vez vê-se uma adaptação em torno da necessidade e ocasião. É possível
verificar que alcançou certa imagem no interior da sociedade; pois, ao buscar palavras de Rui
Pereira Alvim, verificam-se tais concepções:

Parte da geração portuguesa do post-guerra foi alertada, na leitura da obra de Plínio
Salgado, para o dilema que segundo o autor da Aliança do sim e do não, nos era
colocado: nas circunstâncias em que se debatia e debate o mundo, na confusão
caótica do embate das ideologias e dos sentimentos, só poderia prever-se que a
ordem ou se viria a fixar na vitória do que Moscovo corporiza, ou no domínio do
que corporiza Roma.1377

Possuía uma destreza política particular. Defendia o fascismo, mas os seguidores
enxergavam o contrário; buscava apoio e acordos com Getúlio Vargas e os militantes o
identificam como o único que conseguiu realmente combater o Estado Novo. É possível
verificar como alcançou uma aceitação tão significativa na sociedade luso-brasileira; pois, ao
mesmo tempo em que era combatido, criava mecanismos para sobrepor-se e vigorar-se com o
poder do intelecto e das aparições. O mesmo Rui Pereira Alvim afirmou: “Não tem o
integralismo brasileiro nem os integralistas de que se envergonhar. Em nossa perspectiva, eles
desempenharam um papel histórico na luta contra a penetração comunista no Brasil e contra o
regime totalitário de Vargas”.1378
Percebe-se que, com o exílio em Portugal, buscou a criação e o controle de uma
estrutura sólida em torno do seu nome e da sua palavra, por isso evitava aparecer
publicamente – a não ser nas conferências e eventos relacionados – e posicionar-se
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politicamente, a fim de evitar qualquer tipo de publicidade em torno do seu nome. Como foi
identificado, clandestinamente, não era esse o comportamento central do líder integralista.
A quantidade de correspondências e depoimentos em torno do único objetivo de
parabeniza-lo pelas obras, conferências e até mesmo pelo seu pensamento é de uma grande
quantidade, sendo que parte da documentação gira em torno da intelectualidade lusitana,
como o poeta João Correia de Oliveira:

Altíssimo escritor e grande amigo: Bem haja! Pelo transporte que trouxe à minha
alma com a leitura de sua formosíssima e salutar conferência. Ainda bem que é
portuguesa, – bem nossa pelo timbre e pela comoção, – a Voz que assim sabe
erguer-se no Deserto de almas, que é esta hora de suprema aridez, para nos falar de
Deus e nos chamar as inteligências e os corações tresmalhados aos suavíssimos
refúgios da meditação e da prece. Ainda bem que é Portuguesa, e que é deste
pequenino Portugal que essa Voz se alevanta. Nela se sublima a Língua-amada de
Frei Agostinho da Cruz e de Vieira, e mais uma vez se revela, eloquentemente, em
seus acentos, a predestinação missionária do nosso destino. Difícil exigir à Palavra
maior poder em exprimir os arroubos dum Poeta e os pensamentos profundos dum
Pensador, como és que, numa fusão perfeita, inspiram e comandam a sua
nobilíssima Arte, Senhor Plínio Salgado.1379

As primeiras décadas do século XX em Portugal foram marcadas por grandes
transformações e agitações políticas, o que proporcionou o surgimento de uma explícita
camada intelectualiza em determinados segmentos, encontrando, no núcleo conservador,
grandes expoentes. A formação do Estado Novo e a consequente censura, fez com que a
massa social enxergasse, em elementos conservadores, a prática correta a ser seguida e, no
discurso religioso propagado pelo governo, o elemento de defesa. Desembarcou em Portugal
nesse ambiente, não haveria outra reação a não ser a elevação de seu nome, apesar do discurso
fascista embutido em diversos elementos das suas doutrinações.
Morreu em 1975, ou seja, após o evento que marca o fim do Estado Novo português: a
Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. O conservador crítico literário João Bigotte
Chorão, após ressaltar a sua importância, não só no período do exílio, mas com ações
posteriores, relembrou em depoimento de 1976 a morte do líder integralista: “Soube da morte
de Plínio Salgado quase por acaso, tão silenciada ela foi na imprensa portuguesa”.1380 O
silêncio não era o mesmo antes do 25 de abril, pelo contrário, havia excessos de palavras a
favor dele, mas, com a alteração política os valores e preceitos oficiais foram modificados.
Percebe-se, assim, a importância do regime estadonovista português para a criação de um
ambiente de fertilidade pliniana.
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As manifestações em relação a ele eram múltiplas e o valor nacionalista o ponto de
defesa. O professor Fernando Aguiar diz que: “conhecemo-nos em Lisboa, quando fixou
residência para o seu exílio político [...] costumava dizer-se e sentir-se sempre e apenas como
brasílico-luso”.1381 O filósofo espanhol, Francisco Elias de Tejada Y Spinola, afirmou que
“foi no fecundo exílio lisboeta que Plínio Salgado completou e aperfeiçoou a sua visão do
Brasil pátrio”.1382 Henrique Barrilaro Ruas ao, refletir sobre o escritor, afirmou:

O Plínio Salgado que eu conheci, há trinta e três anos, numa Coimbra que ninguém
mais pode encontrar, era sobretudo um doutrinador católico, o elitista esplêndido, o
orador incomparável. A obra-prima do seu gênio literário, a Vida de Jesus, era
demasiado rica em espírito e verdade e demasiado opulenta de estilo, para poder ser
olhada, sem deliberação, de um ponto de vista científico. O Plínio Salgado que a
História há-de lembrar para sempre será o fundador desse movimento de ideias,
semeador de verdade e defensor da humildade dos homens, a que chamou
Integralismo Brasileiro. Em Lisboa, num meio em que o Integralismo Lusitano se
mantinha vivo (da minha geração, eram-lhe aí mais que todos fiéis o Gastão da
Cunha Ferreira e Nuno Vaz Pinto), Plínio tomou parte em alguns atos de significado
político, quando Hipólito Raposo congregava à sua volta os últimos e os primeiros
do Integralismo de sempre.1383

Barrilaro Ruas, um dos intelectuais conservadores portugueses da segunda metade do
século XX, ressaltou, no texto de 1977, um aspecto de fundamental importância: a relação dos
integralistas lusitanos com Plínio Salgado. Como destacado em capítulos anteriores, a relação
entre os membros dos integralismos não foi restrita somente ao campo político; mas, também
pessoal. Na altura do exílio, o grupo que mais o apoiou, foram os integralistas de Portugal,
que o acolheram e compuseram uma expressão de intensidade político-religiosa. Vale
ressaltar ser o grupo de Plínio, em Portugal, diverso, sendo os integralistas apenas uma
camada de importância, mas não única na propagação das ideias plinianas.
Vale estabelecer uma vital observação em relação aos depoimentos e discursos
realizados até o momento a seu favor. Praticamente não havia oposição ao líder integralista,
mas isso não é sinônimo de consenso, e sim de censura. Todos os jornais oficiais1384 de
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Portugal eram obrigados a estampar em locais com grande visibilidade a nota: “Este número
foi visado pela comissão de censura”. Oposições minoritárias existiam de forma explícita em
torno da sua presença, em Portugal, no entanto em periódicos clandestinos, como em
Lanterna. Existiam proximidades políticas e doutrinárias entre o líder integralista e o governo
português, dessa forma, ser contra os seus ideais era ser contra o regime do Estado Novo de
Salazar, por isso o destaque feito em relação à possibilidade natural de avanços políticos em
torno do preceito cristão.
Havia um favorecimento natural para ele em terras lusitanas, o que possibilitou um
discurso homogêneo como visto até o momento. Na totalidade dos depoimentos, somente
palavras de alegria, respeito e admiração em torno dele, enquanto o processo de oposição era
abafado pelas forças do regime salazarista. Esse clima favorável e as boas relações
estabelecidas, fez com que, em pouco tempo, saísse do ostracismo e alcançasse um patamar
de importância na classe letrada lusitana. Caminho esse já feito na década de 1920, quando
saiu do desconhecimento para ser um intelectual das forças políticas nas agitações culturais de
São Paulo em torno do modernismo.
O líder dos integralistas conseguiu criar certa notoriedade, a ponto de despertar a
atenção e o comentário do Professor Karl Vossler, em 1944. O destacado linguista alemão, em
entrevista para o Diário de Lisboa,1385 cujo tema central foi “a posição do pensamento
peninsular perante a cultura europeia”1386 traçou algumas críticas literárias e, ao buscar no
Brasil um exemplo literato da língua portuguesa, afirma a matéria jornalística: “Plínio
Salgado merece ao ilustre filólogo calorosos encômios, classificando-o de ‘bom
observador’”.1387 No mesmo mês de 1944, em torno das discussões relativas ao acordo
ortográfico luso-brasileiro, o nome do autor mais uma vez foi colocado em pauta, dessa vez
na Assembleia Nacional em discurso proferido pelo deputado José Manuel da Costa; que, ao
miseráveis na senda da exploração e envenenamento sistemático do povo. Todos nós sabemos o que é a
mentalidade dessa velha proxeneta e a moral desse salteador. Nenhum português, ao compulsar aquela potria
ignóbil tem outra opinião. – É ou não esse miserável jornal, ao serviço da moagem e do capitalismo, ou ao
serviço da canalha fascista, um grande e refalsado pulha? – É – responde a Nação inteira. Por que estranho
fenômeno, então, aquela porcaria entra em todos os lares? E não provoca um movimento inânime de repulsa? A
necessidade do anúncio, a falta de um vespertino sério e republicano, a curiosidade do telegrama internacional,
constituirão por ventura, o modo justificativo desta conivência pública? Pois não merece esse pulha repugnante a
repulsa total de todos os cidadãos? Pois não é esse um dos instrumentos mais poderosos de propaganda e
predomínio da cleriçalha fascista? Por que não desencadeamos nós uma forte ofensiva contra essa velha
proxeneta, reservando a nossa moeda para os jornais da tarde, mais do agrado da nossa inteligência e da nossa
simpatia?” Boicotagem necessária. Lanterna: órgão anti-fascista, Lisboa, 1946. Legião Portuguesa. NT 1421.
21-01-1946. Processo 1566/15. B.5 (ANTT/LP).
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levantar a importância da unidade em torno da língua portuguesa, exemplificou que “na
beatitude do ambiente português, e no ‘rude e doloroso idioma, última flor do lácio’ que
Plínio Salgado escreveu a sua extraordinária obra Vida de Jesus”.1388
Era constantemente citado ou referenciado, elemento que representa o sucesso
alcançado no exílio, principalmente com auxílio das velhas solidariedades, como o integralista
lusitano Pequito Rebelo que, em artigo para o jornal Novidades, em 1944, sobre: O aspecto
espiritual da Aliança Inglesa, fez questão de referenciar o autor como um leigo com grande
conhecimento da palavra bíblica, sendo Vida de Jesus a expressão do Messias.1389 Visão
constante em relação ao conhecimento do autor. No jornal Correio de Coimbra, Santos
Rocha, sobre a obra, afirmou: “O homem que o escreveu está magnificamente familiarizado
com os textos inspirados do Antigo Testamento e do Novo, prenda rara entre leigos mestres
das letras”.1390 Destaca-se que muitas das “oportunidades” de aparecimento público foram
buscadas de forma visível pelo próprio autor. Portugal recebeu, em 1946, a visita do CardealArcebispo de Nova Iorque, Francisco Spellman. O jornal Novidades divulgou que: “quando
soube que estava em Lisboa [...] quis Plínio Salgado encontrar-se com Sua Eminência [...] a
quem ofereceu anteontem um exemplar da ultima edição da Vida de Jesus”.1391 Observa-se
que mais uma vez, Portugal obteve um papel fundamental no pensamento político de Plínio
Salgado.
Como afirmado, a oposição pública à presença do “quinto evangelista”, em Portugal,
era praticamente inexistente. A imagem quinta colunista era sobreposta pela profética, mas o
mesmo não pode ser dito em relação ao Brasil. Enquanto em terras lusitanas, os dogmas
plinianos não representavam perigo algum ao poder salazarista; no Brasil, o getulismo,
através das forças de opressão, impediam manifestações públicas em torno do exílio ou
palavras de apoio a ele e muito menos ao integralismo. No entanto, a imprensa brasileira, ao
contrário da portuguesa, divulgava uma série de reportagens e artigos contrários ao
integralismo e principalmente ao “quinta colunista” Plínio Salgado, inclusive as reportagens
já citadas que associavam oficialmente o integralismo ao fascismo de Mussolini e ao nazismo
hitlerista.
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Não por acaso, um grupo de integralistas lançou, no jornal Diário de Notícias, uma
Carta aberta à nação brasileira. Com o título: A extinta Ação Integralista Brasileira no
tribunal da opinião pública. Um grupo de intelectuais e líderes do antigo movimento
assinaram um manifesto contrário às chamadas “difamações” que eram vinculadas na
imprensa brasileira. Tal documento tinha um propósito claro, preparar um retorno do
movimento, principalmente após a ascensão obtida por ele no exílio. Mas para isso era
necessário “limpar” a imagem do movimento integralista e as acusações em torno de ações
junto ao eixo, para tal feito, diziam não haver provas, mas sabe-se que o processo de ligação
entre os integralistas e grupos do eixo, como já analisado, constitui em evidências plausíveis.
Mas, acima de tudo, a imagem fascista que já estava sendo sobreposta por Plínio Salgado pelo
um cristianismo radical, deveria chegar ao Brasil, para isso o líder arregimenta os
companheiros no sentido de divulgar tal manifesto:
Os abaixo assinados – brasileiros tão dignos e patriotas quando os que mais o sejam
– membros da extinta AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA, dissolvida em
dezembro de 1937 pelo Governo Nacional, cumprem o imperioso dever de vir
perante a Nação, defender seu passado contra a obstinada e injusta campanha,
sistematicamente feita no sentido de infamar aquele movimento e, em
consequências, todos quantos sincera e honestamente, dele participaram. Perante os
homens de bem do nosso país protestam com dignidade e altivez, de consciência
limpa, contra a teimosa repetição de calúnias, que repousam unicamente sobre
palavras, sem uma prova, sem um fato concreto, a aboná-las em que se destinam a
apontá-los a opinião pública como verdadeiros réus de lesa-pátria.1392

O manifesto que possui a assinatura dos principais membros da antiga AIB –
estrategicamente Plínio Salgado não assinou – não teve grandes repercussões de apoio; pois,
no Brasil dos anos 40, o integralismo ainda era um elemento associado ao fascismo, imagem
que dificilmente poderia ser destruída, por mais intenso que fosse o seu discurso de cristão e
moralizador. Ainda assim, algumas manifestações contrárias ao reaparecimento dos
integralistas na cena pública poderiam ser identificadas. Após um mês de divulgado o
manifesto, O Jornal do Rio de Janeiro lançou um artigo escrito pelo jornalista Eliezer Burlá
afirmando:

Quando se suscitou a questão da volta à legalidade do integralismo, a muitos
pareceu que se agitava um debate em torno de uma coisa que não tinha maior
importância no momento. Entretanto, como foi útil e sobretudo oportuno esse
debate! Útil, porque veio alertar o povo contra a ameaça que se tramava na sombra,
e oportuno porque se iniciou justamente no momento em que a reação, em toda parte
1392
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de Notícias, Rio de Janeiro, 10 maio 1945.
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do mundo, procura se organizar para ganhar a paz, já que perdeu a guerra. [...] Quem
leu a justificativa que os remanescentes (eles ainda são muitos, é bom não esquecer)
da Ação Integralista fizeram públicas nos jornais, - a peso de outro convém frizar –
fica com a impressão de que aquele partido sempre foi genuinamente brasileiro,
nunca pactuou com os chefes totalitários, sempre abominou o fascismo e que se
organizou exclusivamente para dar ao Brasil eleições livres e honestas num
ambiente altamente democrático, etc., etc. E as camisas verdes? E o sigma? E os
braços levantados? E o ‘Chefe Nacional’ que ameaçava implacavelmente os
inimigos? E os ‘balilas’? E a violenta campanha antissemita? Afinal, quem são os
ingênuos: eles ou nós? Ou esperam que acreditemos piamente em suas declarações,
a nós que temos bem nítidas na lembrança a recordação de seus processos fascistas
de propaganda e ação?1393

O processo oposicionista ficou mais delicado em outubro de 1945, quando Getúlio
Vargas oficializou o Partido Comunista do Brasil (PCB). Formado por ex-integralistas, o
Partido de Representação Popular (PRP) já estava oficializado, no entanto o chefe ainda
estava no exílio. Dessa forma, terreno fértil para ataques da esquerda perante a direita radical
brasileira. Com a legalização, foi criado o jornal Tribuna Popular que, sediado no Rio de
Janeiro, passou a ser o órgão mais importante para a ampliação política do PCB após anos na
ilegalidade. Pouco antes do retorno de Plínio Salgado ao Brasil, o jornal em matéria
intitulada: A arenga de Plínio levantou críticas de intensidade ao líder integralista, associado à
quinta coluna, demonstrando assim uma representação do Brasil em torno do integralismo
pliniano.
Está circulando entre os fascistas verdes uma carta de Natal de Plínio Salgado, vinda
de Lisboa. É mais um documento de cinismo e covardia do agente fascista que
recorre às velhas tiradas sobre o Espírito, explorando o nome de Deus, de Cristo e da
humanidade com letra maiúscula para passar aqui como beato, convertido ao
catolicismo, pronto para ingressar num convento e de lá, santificado, pregar aos seus
comparsas. O truque de Plínio Salgado não difere dos truques dos fascistas de todos
os matizes nesta hora de derrota, em que se aproxima o aniquilamento político e
moral do fascismo. Também na Alemanha sanguinários carrascos nazistas, sórdidos
e ferozes chefes nazistas estão histericamente barrando a sua incoerência, agarrandose ao nome de Deus entrando para os conventos amaldiçoando a ‘vida material’ para
somente ‘gozar as delícias da vida espiritual’. A xaropada de Plínio em torno dos
velhos chavões acacianos, do ‘cumprimento da lei de Deus’ não é mais do que uma
das manobras do fascismo contra a democracia nesta hora em que o lobo mais do
que nunca precisa se vestir com a pele de cordeiro. Mas o povo não se engana.
Ainda há pouco vimos no cinema as caras patibulares dos criminosos de guerra de
Nuremberg, Göering, Ribbntrop, Hess, fazendo gestos e declarações de que são
inocentes e que nada têm com os horrores praticados pelos seus lacaios contra
milhões de homens, mulheres e crianças da Europa. As suas caras repelentes não
enganam. Seus gestos antes provocam maior repulsa. Assim também o palavrório
cínico e abjeto de Plínio na sua carta que é uma ofensa às tradições populares da
festa de Natal.1394
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Constantemente, manifestações públicas eram realizadas na intenção de levantar a
imagem fascista do movimento integralista, questão evidente no momento da entrada do
Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a
denominada “semana antifascista”, no Teatro São Caetano, com atividades em torno da
necessidade de criar uma imagem contrária ao eixo no decorrer da guerra e isso envolvia em
condenar a quinta coluna. No último dia do evento, ocorreu um julgamento simbólico do líder
dos integralistas, expressando assim a imagem negativista que o integralismo e seu chefe
passaram a possuir, enquanto estava no exílio. Com a manchete: Plínio Salgado perante o
tribunal da opinião pública nacional,1395 o Diário da Noite declarava a realização do
“julgamento do chefe nazi-integralista”.1396 O texto afirma que a solenidade de condenação do
“precursor da quinta-coluna indígena”1397 ocorreria no mesmo local onde o nazi-integralista
“costumava ameaçar o sistema instrucional brasileiro”.1398 Sobre o julgamento, a reportagem
levanta que:

O julgamento é simbólico, mas feito por um tribunal que encarna o sentimento da
Nação. Ele condenara mais uma vez os chefes das tropas de choque formadas no
Brasil, por inspiração dos organizadores da confusão universal. Entretanto, não
apenas esse desertor refugiado será atingido pelo ‘veredictum’, do nosso povo
inteiro. Se-lo-ão também os que sob seu aceno ousaram derramar sangue patrício na
noitada trágica que esta semana rememora e – é preciso não esquecer – os que não
quiserem arriscar-se continuando a agir na sombra, à espera de um momento melhor
em que seriam ingressados pelos simpatizantes do credo que os fez esquecer a honra
do Brasil quando aferiu a crueldade dos Hunos, saídos da floresta negra, para
tripular submarinos nas traições do bucaneiros. É o totalitário indígena, tão rico de
matizes, que se julgará hoje não como um ato de programa, mas como a significação
de uma repulsa a uma torpe conspiração contra as tradições democráticas da nossa
gente e contra a própria soberania nacional. 1399

A imagem negativista e condenatória do movimento integralista, que teve como
expressão a semana antifascista, passou a ser intensificada em torno de constantes denúncias
que surgiam da relação entre os camisas-verdes com grupos nazistas e fascistas europeus. Tais
questões foram analisadas em reflexões anteriores, mas um dos elementos que culminou com
o evento de maio de 1943, foi uma série de denúncias seguidas de prisões que associavam os
integralistas a movimentos conspiratórios nazistas no Brasil. A ação que “foi organizada por
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um oficial do Exército brasileiro”1400 no “Estado do Rio Grande do Sul”1401 teve como
capturados “numerosos integralistas”.1402
Poucas eram as notícias vinculadas em Portugal que criticavam o movimento
integralista brasileiro, reflexo claro do controle desenvolvia no exílio. Por possuir um teor
conspiratório em torno de um ambiente nazi, o movimento foi noticiado em alguns
periódicos, mas sem grande destaque. No Diário de Notícias afirma-se a gravidade do evento:
“em dois locais apreenderam-se grandes quantidades de armamento e explosivos. Estão
implicados oficiais do Exército brasileiro, civis, clérigos e mulheres. As autoridades
brasileiras vão usar do maior rigor”.1403 Nota-se que a associação do nome de Plínio Salgado a
questões políticas dificilmente eram estabelecidas em Portugal, no entanto o citado evento
apresentou uma exceção. Em O século: “Dizem que o chefe é um tenente brasileiro de
descendência alemã, chamado Siltner. Entre os conspiradores circulava, secretamente, uma
carta de Plínio Salgado, antigo chefe do movimento integralista fascista”.1404
Em 1943, estava no início da nova fase em Portugal: o período religioso e apostólico.
Vê-se essa repercussão como isolada no processo de exílio, uma vez que a imagem de um
religioso era o objetivo, principalmente após o lançamento de Vida de Jesus, que ocorreu
justamente no ano de 1943, apesar das inúmeras críticas no Brasil, que rotulando como um
oportunista em usar a palavra de Deus para exaltar a retórica fascista-integralista.1405
Existiam dois ambientes. Em Portugal, um espaço adequado e favorável às ideias do
quinto evangelista, com aceitações e apoio à doutrinação; no Brasil, a associação fascista e
quinta colunista impedia qualquer tipo de retomada de poder público por parte de
determinados segmentos políticos no nível democrático pós-Estado Novo. Existiam diversos
grupos de apoio e até mesmo seguidores, mas nada semelhante ao que ocorreu na década de
1930. Fato é que retornou ao Brasil em 1946, com uma “nova” concepção política, ideias que
foram criadas, discutidas e refletidas com base nos anos de exílio em Portugal, portanto a
necessidade absoluta em compreender quais são os preceitos políticos de Plínio Salgado em
Portugal e como ocorreu essa aparição no cenário lusitano.
Em torno de tais questões, a investigação divide o exílio em dois momentos: o
primeiro tem início em 1939, com a chegada em Lisboa, quando ações políticas foram
1400
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promovidas de forma não explícita, como já elencada no capítulo anterior, período de ordem
clandestina, inclusive com ações da PVDE e Legião Portuguesa em relação ao exilado. Vê-se
esse momento até o ano de 1943, ocasião do lançamento do livro Vida de Jesus, coloca-se,
portanto, a obra como elemento de baliza para a identificação de Plínio Salgado no exílio. O
segundo momento ocorre até o retorno ao Brasil, em 1946.
No capítulo que segue, pode ser identificado um líder político em mutação, mas não
uma transformação natural, mas sim necessária e inautêntica para o estabelecimento de uma
sobrevida na política, uma vez que, naquele momento, o Brasil entrava na Segunda Grande
Guerra Mundial e os rumos contra o eixo eram evidentes. Com isso qualquer imagem
direcionada ao fascismo deveria ser destruída, daí a criação de um “novo” discurso, que não
era tão novo. Era o tempo da reformulação do discurso. Uma mensagem religiosa iniciada em
São Bento do Sapucaí, na infância, teve, em Portugal dos anos 1940, uma possibilidade real
de ascensão, principalmente pela existência de um solo fértil para o crescimento de ideias
católicas e Plínio teve habilidade suficiente para perceber essa questão e investir na prática
religiosa durante o exílio. Vale destacar que o pensamento de Plínio Salgado não tinha uma
única preocupação religiosa, a base central era política, sendo o religioso como uma espécie
de camuflagem para ascender aos grupos da intelectualidade lusitana e alcançar uma aparição
pública.
No âmbito na investigação, verifica-se que o seu objetivo foi alcançado; pois, a partir
de 1943, a quantidade de notícias vinculadas nos jornais e demais periódicos portugueses é de
grande quantidade, ao contrário do primeiro momento, a partir de 1939, quando a presença em
solo português tinha uma aparição pública extremamente limitada.
A produção bibliográfica em Portugal foi intensa e será analisada no decorrer do
capítulo, assim como a repercussão da presença do líder integralista em terras lusitanas. As
relações políticas afastaram-se e Plínio Salgado, estrategicamente, dizia não ter tais
preocupações, afirmava estar em um período de recluso espiritual, por isso a produção e a
reflexão em torno do pensamento cristão. Nada mais foi do que uma tática de afastamento
público das questões políticas do período de guerra, além do fato de estar exilado e não ter
condições de se expressar de forma tão aberta, por temer qualquer tipo de ação contrária a
suas palavras.
Com atuação religiosa, Portugal foi o local para a transição explicitada em um
direcionamento que não apresentava grandes novidades, mas sim evolução de um pensamento
já existente. Passou a usar, com maior ênfase, o discurso e a aceitação religiosa para divulgar
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seus pensamento e ideias e não sair da mídia e do meio político e cultural português. Mais
uma vez, soube utilizar-se do círculo de amizade para se favorecer. O líder dos integralistas
brasileiros possuía uma relação amistosa com os mais diversos meios, inclusive grupos que
apresentavam certa rivalidade política, como os monarquistas e republicanos. Membros do
governo Salazar e oposicionistas abriram-lhe espaço para desenvolver seus ideais. Com isso
vê-se que a sua presença não foi apagada, tímida ou insignificante. Percebe-se um político
nato com relações ambiciosas e que enxergava no discurso religioso uma unidade que poderia
unir em torno da sua imagem, inclusive os opositores.
Suas palavras e ações eram exaltadas como pouco se via em Portugal. Frequentemente
era convidado para banquetes, festas, eventos, conferências, o que propagava certa
notoriedade na sociedade portuguesa. A rede relacional criada por ele foi suficiente para
alcançar o objetivo, a notoriedade. Uma aparição pública de um estrangeiro, aparentemente,
não é algo tão simples e Salgado não teve essa facilidade inicial. Nem mesmo o lançamento
de Vida de Jesus foi capaz de criar essa publicidade em torno do autor. Foi preciso alguém ao
seu lado para promover uma espécie de abertura intelectual em Portugal e vê-se que o grande
responsável foi o então redator-chefe do jornal Novidades, Monsenhor Francisco Moreira das
Neves, que, assim como Salgado, era um poeta e intelectual de destaque em Portugal.
Os dois passaram a ser grandes amigos a partir de 1943, uma relação que ultrapassou o
exílio e através de relatos que segue, passou a existir uma amizade próxima entre os dois.
Uma relação que não caminhava apenas no nível religioso, mas sim político, pois verifica-se
que o Padre Moreira das Neves, através do jornal, assumia diversas posições a favor do
regime estadonovista, uma vez que a Igreja Católica, através do Cardeal Patriarca Manuel
Gonçalves Cerejeira,1406 foi transformada em uma espécie de bastião do governo Salazar (ver
capítulo 8).
Padre Moreira das Neves e Plínio Salgado a partir de 1943 estabeleceram forte
relação. Em obra lançada em 1984 para comemorar os cinquenta anos de jornalismo do
monsenhor, há uma fotografia ao lado do líder integralista com a legenda informando que, ao
passar em Lisboa, Plínio Salgado tinha um encontro obrigatório com o Moreira das Neves. 1407
Essa relação, foi de grande importância para o seu desenvolvimento intelectual e público no
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exílio. A relação entre os dois foi tão intensa que, de volta ao Brasil, o padre enviou-lhe uma
correspondência dizendo que:

Desde que Plínio Salgado nos deixou, não sei, embora presuma, o que os outros
sentem: eu sinto que fiquei mais só, mais mendigo de Deus. Há amizades que
entram ao sangue e o tomam todo como certos venenos. A sua amizade não foi um
veneno, foi vida para mim. Mas de tal forma me absorveu e tantas vezes me alentou
que a Deus agradeço como uma graça especial. 1408

Havia uma admiração mútua, possuía no padre um referencial. Após a morte do líder
integralista, o monsenhor lusitano escreveu um poema: Cavaleiro do Verbo, em homenagem a
Plínio Salgado:

Cavaleiro do Verbo
À memória de Plínio Salgado
Cavaleiro do verbo claro e ardente,
Sonhou, sofreu, viveu em pleno a vida.
Aprendeu, de menino, a olhar em frente,
Como Moisés, a Terra Prometida.
Paladino do Bem, continuamente
Fez da Palavra uma bandeira erguida.
Creu sempre que, lançada, uma semente
Jamais seria inútil e perdida.
Estranho a ódios, ignorando o medo,
Com Deus no coração, tinha o segredo
De o confessar em tudo o que fazia.
Soube amar o Brasil e Portugal
Com amor tão profundo e tão igual,
Que nunca, no seu peito os distinguia.1409

As palavras utilizadas pelo Moreira das Neves, afirmando que Plínio Salgado “soube
amar o Brasil e Portugal, com amor tão profundo e tão igual” 1410 passou a ser uma defesa
propagada pelo integralista que, desde a década de 1930, expressava relações de mutualidade
política entre os dois países, sendo a exaltação no exílio necessária para o crescimento
público. A partir do exílio passou a se caracterizar como um luso-brasileiro e um defensor
assíduo dos valores e políticas governamentais lusitanas, com o claro objetivo de exaltar a
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imagem do país, como no caso das guerras coloniais da década de 1960, quando se
manifestou um dos grandes defensores da política ultramarina portuguesa (ver capítulo 8).
A proximidade pessoal e intelectual fez com que fosse convidado para prefaciar o
livro O grupo dos cinco: dramas espirituais.1411 Na ocasião, o texto foi publicado na sessão
cultural Letras e Artes do jornal Novidades1412 e nele analisou a intelectualidade de Eça de
Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro. Sobre a
obra e autor, afirma: “constitui uma das mais curiosas contribuições ao estudo do ambiente
em que viveu o grande escritor português”.1413
A relação entre ele e Moreira das Neves é identificada como um elemento fundamental
para a compreensão do líder no exílio. O contato entre os dois poetas, jornalistas, literatos,
religiosos... foi transportado do elemento cultural e alcançou o espaço privado, transformando
os dois em confidentes, como mostram as correspondências e depoimentos. Não há dúvidas
de que seu o momento máximo, não só em Portugal, mas em torno de toda a sua história,
como religioso (político), esteve no momento da criação da obra Vida de Jesus, apontada por
muitos como a Bíblia do integralismo, uma obra que estava presente em todos os lares
religiosos de Portugal.
Em depoimento sobre o líder integralista, em 1976, Moreira das Neves analisou a
relação entre os dois e pode-se observar a importância do monsenhor no processo
propagandista de Plínio em Portugal, além de grande apreço pessoal afirmando que:

De certo modo, eu poderei julgar-me igualmente, sem paradoxo, filho e pai de Plínio
Salgado. Filho no sentido espiritual, através de quanto me veio do seu magistério e
dos seus impulsos interiores. Pai, na medida em que fui o instrumento circunstancial
que serviu para arrancar ao silêncio a que espontaneamente se reduzira após a sua
entrada em Portugal, em 1939, na condição de exilado político. 1414

Como afirmado, as suas intensas aparições públicas ocorreram a partir do lançamento
do livro Vida de Jesus em Portugal, coincidindo com o momento em que os dois religiosos
confirmaram o vínculo de amizade. Dessa forma, vê-se que Moreira das Neves possuiu um
papel fundamental na segunda fase do exílio pliniano, principalmente pela influência no meio
editorial e jornalístico. O encontro entre os dois ocorreu após a visita que o padre recebeu do
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NEVES, Moreira das (P.e.). O grupo dos cinco: dramas espirituais. Lisboa: Bertrand, 1945.
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poeta português Luís da Silva Ramos, conhecido pelo pseudônimo, Luís de Montalvor,1415
então responsável por questões editoriais da Editora Ática que acabara de publicar a edição
lusitana de Vida de Jesus. Segundo das Neves, o poeta:

Vinha pedir-me cartões de apresentação da Vida de Jesus de Plínio Salgado aos
Prelados portugueses. Foi dias depois que conheci pessoalmente Plínio, quando a
sua gentileza me quis agradecer a anuência à solicitação de Montalvor. O nosso
primeiro encontro foi o começo de uma profunda amizade, que jamais conheceria
hiatos nem desfalecências. Tornaram-se amiudadas as visitas recíprocas, para troca
de ideias e impressões, em conversas íntimas que, conforme as circunstâncias,
ocupavam-nos por momentos ou se prolongavam por horas. A Vida de Jesus foi um
êxito extraordinário.1416

As relações em Portugal do Monsenhor Moreira das Neves eram as melhores possíveis
para Plínio Salgado, transformado em “protegido” do padre. Em todas as possibilidades de
conferências, aparições na Rádio Renascença,1417 que é a emissora oficial da Igreja Católica,
notícias no jornal Novidades e outros veículos, era colocado pelo padre para manifestar seus
pensamentos conservadores no ambiente de uma fala cristã. Foi justamente esse
comportamento que contribuiu para formar, segundo a intelectualidade militante, o Plínio
apóstolo. Segundo Moreira das Neves:

[...] jamais descansou o insigne tribuno, que, a instâncias de vários Prelados e de
Organismos católicos, discursou nas principais cidades portuguesas. Foram todas
uma bênção, de Norte a Sul, as suas aparições em público. E não era menos
impressionamente a sua vida privada. Não raro fui dialogar amistosamente com ele,
no seu apartamento da Alameda D. Afonso Henriques. Estendiam-se por vezes pela
noite a fora os nossos colóquios, em que ele me ensinava sempre alguma coisa nova
e eu reaprendia coisas velhas mal aproveitadas ou esquecidas. Era maior do que a
minha a sua experiência dos homens e muito mais ajustada e cristalina a sua visão
dos acontecimentos. Assim, eram-me preciosos os conselhos de prudência que me
repetia, para me conter e orientar na nervosa lufa-lufa do jornalismo. [...] Do seu
modesto lar, com janelas viradas para as turbulências da rua e para as estrelas do
céu, costumava sair Plínio Salgado em romagem às livrarias, aos alfarrabistas, aos
antiquários, à Feira da Ladra, na busca alvoroçada de velhos volumes e velhos
documentos.1418
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O poeta faleceu em 2 de março de 1947 e, para transmitir o apreço pelo intelectual português, Plínio Salgado
escreveu o texto Luís de Montalvor, poeta e mestre-impressor, em sua homenagem, com publicação, no jornal A
Manhã. SALGADO, Plínio. Luís de Montalvor, poeta e mestre-impressor. A manhã: Letras e Artes, Rio de
Janeiro, 16 mar. 1947.
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dessa forma, não houve a possibilidade investigativa de materiais radiofônicos da emissora católica.
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Em Portugal, alcançou um sucesso até então não conhecido por nenhum outro
brasileiro no novo século. A presença de um ambiente religioso com uma sociedade
oficializada no cristianismo propiciou-lhe esse segmento, uma vez que enxergava ter nessa
relação uma possibilidade de força política. O Patriarca Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira
tinha no Padre Moreira das Neves um fiel seguidor, em correspondência a Plínio, afirma não
ter ido ao seu encontro, pois foi chamado às pressas pelo Patriarca: “Por ter sido chamado ao
Senhor Cardeal Patriarca, não me foi possível visitá-lo ontem à noite. E, quando cheguei ao
jornal, encontrei tantas coisas a resolver que nem me lembrei de telefonar”.1419 O próprio
Plínio Salgado destacou essa relação ao comentar o lançamento da biografia do Cardeal
escrita pelo Padre das Neves: “A editorial Pro Domo acaba de lançar o primeiro fascículo de
uma obra monumental escrita pelo Padre Moreira das Neves e realizada com primores de arte
gráfica. Tem por título: O Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa”.1420
Como bom estrategista e articulador político e social, fazia questão a todo o momento
de exaltar a imagem dos líderes do clero português, pois sabia da necessidade de ter a força da
Igreja ao seu lado no projeto de fortalecimento da cristianização de seu pensamento em
Portugal, como pode ser notado em telegrama1421 enviado ao Cardeal Patriarca em 1945:

Sua eminência reverendíssima Senhor Cardeal Patriarca Lisboa. Ontem na Emissora
Nacional, levando a voz de vossa eminência a todos os lares do império, fez presente
em minha casa o grande príncipe igreja, glória mundo lusíada. Com minha esposa,
ouvi comovidamente a maravilhosa mensagem, corajosa, altíssima, expressão viva
evangelho ressoando entre os povos, conturbados pela ausência de Cristo em tantas
almas. Encantado, venho externar meu entusiasmo, beijando respeitosamente o anel
de vossa eminência reverentemente e pedindo a nosso senhor todas as felicidades ao
seu mais alto representante do querido Portugal. Plínio Salgado.1422

A relação entre os dois clérigos e a criação de uma rede interrelacional por Plínio
Salgado envolvendo o clero lusitano, possibilitou a participação em eventos festivos da Igreja
Católica, como convidado de honra, proferindo conferências e sendo exaltado por centenas de
portugueses, ou seja, o seu objetivo estava sendo alcançado: receber notoriedade, respeito e
visibilidade perante a sociedade portuguesa. Essa relação pode ser exemplificada em 1945,
quando o integralista recebeu um convite do Moreira das Neves:
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Parto amanhã para o norte, para regressar na próxima 5ª feira. Antes, porém, de
deixar Lisboa, quero convidar o Sr. Dr. e a senhora D. Carmela para um almoço, no
próximo domingo, dia 4, pelas 13:30, em casa do Dr. Carlos Mendes, Presidente da
Câmara de Tôrres Novas e figura de relevo no meio católico português. O Dr. Carlos
Mendes tem casa e família em Lisboa, na Praça do Duque de Saldanha. O almoço é
à portuguesa cem por cento, e nele tomam parte Mons. Fernando Pais de Figueiredo,
os deputados Dr. Soares da Fonseca e Dr. Vieira de Castro, Dr. José Monteiro e Dr.
Abranches Martins, Dr. Silva Dias, Pe. Miguel de Oliveira e este seu pobre poetamendigo. Tudo em família. A senhora D. Carmela tem duas senhoras e uma menina
de três palmos muito engraçada, a fazer-lhe companhia. O almoço é já tradicional.
Serão duas horas ao menos e amigos, em que todos temos interesse em ver o Dr.
Plínio Salgado e a senhora D. Carmela a representar o Brasil. Valeu? Peço um
telefone na 6ª feira. E até lá, um grande abraço muito amigo. 1423

Com o passar dos anos, além de boas relações, alcançou certa notoriedade devido aos
eventos realizados, mas não há dúvidas de que o ponto central foram as reflexões iniciadas
por ele em Vida de Jesus, lançado em 1942, no Brasil e 1943, em Portugal.

6.2. VIDA DE JESUS: APOSTOLADO POLÍTICO

Ao referenciar a obra Vida de Jesus, afirma ser a grande obra de sua vida, sendo a
expressão máxima do pensamento cristão presente desde a juventude. Em entrevista no ano de
1946, afirmou: “O que há de fundamental no meu caráter de escritor nunca mudou: a
inquietação pelos problemas da origem e da finalidade do homem”.1424
Como analisado, o autor partiu para o exílio com parte dos manuscritos do Brasil,
segundo ele, iniciados em um momento de recluso, após o cancelamento do movimento
integralista. Em um momento de mudança necessária, o líder iniciou a redação sobre a vida de
Cristo. Em torno da composição, apontou mais uma vez o sonho 1425 como elemento motivador
para a criação literária, artifício utilizado constantemente. Uma força irracional era
apresentada como suporte explicativo para o estabelecimento intelectual de Plínio Salgado e
principalmente como justificativas para as suas alterações e ambiguidades políticas.1426
Em torno da obra, criou um discurso messiânico e salvacionista. Em conferência
radiofônica realizada nos microfones da Rádio Renascença, em 04 de abril de 1944, com o

1423

Correspondência do Padre Moreira das Neves a Plínio Salgado, 29 jan.1945 (APHRC/FPS-C 45.01.29/2).
SALGADO, Plínio. Entrevista sobre Vida de Jesus (APHRC/FPS-086.001.010).
1425
Idem. Pequena história da Vida de Jesus. In: ______. Vida de Jesus... op. cit., p. 10-11.
1426
Através de uma vertente “psicanalítica” (autodidata, portanto com falhas graves), buscou explicar os sonhos
que se realizam posteriormente em vida em: SALGADO, Plínio. Que é sonho? (APHRC/FPS-089.003.001).
1424

385

tema Como escrevi a Vida de Jesus,1427 afirmou que o livro: “é a ideia de Jesus como chave
de todas as inquietações humanas, voltou novamente em mim como um convite um secreto
apelo”.1428 O “apelo” era o primeiro passo de um planejamento bem elaborado por ele, para a
criação de uma imagem extremante religiosa a ponto de sobrepor-se ao passado fascista e
autoritário. No entanto, os clichês integralistas ainda estavam presentes no seu discurso
“religioso”, estabelecendo assim que não há um “novo” Salgado, mas sim, um líder em uma
necessária mutação para a sobrevivência política.
Ao rememorar a composição literária, criou, em torno de Vida de Jesus, um discurso
religioso, baseado nas experiências pessoais em São Bento do Sapucaí, passando pelo
modernismo e em torno do integralismo, querendo transparecer que o livro era a síntese de
uma vida (que não era a de Jesus). Para Novidades disse: “A ideia de construir este livro
conquanto só se transformou-se numa decisão em fins de 1938”.1429 No entanto buscava
explicações em toda a trajetória para analisar a necessidade de escrever Vida de Jesus,
delegando a Anna Francisca Rennó Cortez, uma importância fundamental: “As primeiras
narrativas, sobre o tema fascinante, ouvi-as no regaço de minha mãe”.1430 Na fase adulta,
disse: “tornei-me um leitor de todas as ‘vidas’ do Divino Mestre. Nenhuma, porém, conseguiu
satisfazer-me plenamemte”.1431 Dessa forma, ressalta no movimento literário de 1922 a força
para o desenvolvimento intelecto-religioso.
Nesse contexto, a intelectualidade conservadora portuguesa possui uma importante
significação, uma vez que adotou o pensamento cristão de Jackson de Figueiredo como
elemento central para as reflexões religiosas. Como analisado, o pensamento do intelectual
católico brasileiro tem grandes paralelismos com o conservadorismo pautado no integralismo
lusitano de António Sardinha. Ele disse que a relação com o filósofo católico de forma
constante ocorreu: “por intermédio de seus livros porque ele já era falecido, reconduziram-me
intelectualmente à afirmação espiritualista mais decidida, essa afirmação que nunca deixara
de existir no fundo dos meus sentimentos”.1432
Como analisado, em 1930, fez um grande viagem à Europa. No mesmo momento que
estabeleceu contato direto com o fascismo de Mussolini, apontou uma importância, ao visitar
Jerusalém, no âmbito da criação de Vida de Jesus. Ao ser indagado pelo jornal: Acção, como
1427
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ocorreu a ideia de escrever o livro, em tom de dúvidas, disse: “Nem eu sei... Foi em 1930, na
Palestina. Estava eu em Jerusalém... Muito mais tarde, porém, é que me decidi a escrevêla”.1433
Apontava o ano de 1938 como chave para a necessidade de escrever a obra, período
visto por ele como um momento de solidão: “Em 1938, fez-se brusca solidão na minha vida.
Perdi os contatos humanos numerosos, a complexidade dos convívios. Mergulhei em mim
mesmo.1434 E resolvi, finalmente escrever o meu sonhado livro”.1435 Esse momento
representou um período de angústia por ter o fim da AIB, sendo que o posterior exílio apenas
comprovou a necessidade de uma nova imagem política, para isso buscou o único elemento
que sempre esteve presente em toda a vida: a prática religiosa. Com o lançamento de Vida de
Jesus, entrava em um campo que necessitava de agrupar a palavra de Deus – elemento visto
como conciliador na sociedade conservadora luso-brasileira – em torno de uma ambientação
política. Com isso o apostolado pliniano teve início oficialmente em 1943, com a divulgação
da obra.
Iniciada no Brasil e concluída em 1940, em Lisboa, foi preparada como uma espécie
de operação política. “Os últimos capítulos, escrevi-os na Rua do Arco a São Mamede. A obra
estava completa”.1436 Pela repercussão, observa-se que tanto o autor, quanto os editores
utilizaram todos os artifícios para levar ao conhecimento público a obra. Estrategicamente,
instituiu uma ação em torno da primeira edição no Brasil, para posteriormente lançar em
Portugal. Vê-se em correspondências que antes mesmo do exílio, conversas com a Editora
Panorama e o editor Rui de Arruda já eram estabelecidas para o lançamento da obra, então em
fase de redação. Como sempre articulava um enredo vitimista em torno da sua vida, afirmou:

Não querendo publicar a primeira edição em Portugal, dada a minha condição de
exilado político, desejoso de andar oculto e fora de publicidade, tratei de enviar os
originais para a Editora Panorama, de São Paulo, dirigida pelo brilhante espírito de
Rui de Arruda [...] A revisão foi feita duas vezes, no meu retiro de Mangualde. 1437

Visando à publicação final, enviou uma correspondência ao editor, Rui de Arruda.
Através de um documento com dez páginas, explicitou todos os desejos em torno da
editoração, demonstrando assim, cuidado na criação literária religiosa.

1433

SALGADO, Plínio Salgado: o autor... op. cit.
Nesse instante escreveu as intimidades de: SALGADO, História da... op. cit.; Idem. Que é... op. cit.
1435
SALGADO, Plínio Salgado diz... op.cit.
1436
Idem. Pequena história da Vida de Jesus. In: ______. Vida de Jesus... op. cit., p. 15.
1437
Ibidem.
1434

387

Meu caro Rui. Terminei, finalmente, a revisão das 638 páginas da Vida de Jesus. As
provas aqui chegaram em fins de julho, porém todo o mês de agosto foi por mim
empregado em elaborar exaustivos trabalhos dos quais você deve ter tido notícia.
Tais elocubrações muito me absorveram e esgotaram e soltei um suspiro de alívio
quando o portador daqui seguiu levando tudo. Vim, então, para Mangualde, e
comecei a revisão, fazendo Carmela ler em voz alta o original datilografado
enquanto eu ia seguindo as páginas das provas. 1438

Sempre teve um cuidado em preservar a sua própria história. Exemplo tácito está na
organização das correspondências no Fundo Plínio Salgado: o autor ordenava suas
documentações com cópias arquivadas de todos os contatos. Essa organização era presente
nos manuscritos de textos e em relação a Vida de Jesus determinava uma preocupação
extrema em arquivar todo o processo criativo da obra, pois o projeto político-religioso, com
ares conservadores, possuía no livro o primeiro grande passo para essa nova roupagem. Na
mesma correspondência, disse: “Rogo-lhe devolver pelo primeiro portador, pois Carmela está
organizando interessantíssimo arquivo de tudo o que se relaciona com a Vida de Jesus; coisa
interessantíssima. Queremos também os originais datilografados, logo que se tornem
inúteis”.1439
O momento ainda era obscuro para ele. Conforme anteriores reflexões, somente em
1943, o autor deixou de acreditar com veemência que não voltaria tão cedo ao Brasil e o
acordo com Getúlio Vargas era impossível. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial
acabou de fato com as pretensões integralistas. Dessa forma, enxerga-se em 1941, no
momento de finalização e posterior lançamento da obra, um Plínio inquieto, mas com
planejamentos no caso de insucesso com o eixo e com Vargas. Foi o que ocorreu. Necessitou
de um novo projeto e assim lançou, em 1942, no Brasil, o livro Vida de Jesus. Extremamente
criticado pelas forças oposicionistas, passou pelos censores varguistas que não identificaram
elementos para censura.
Não houve apreensão de livros, nem qualquer prisão.1440 A polícia proibiu, apenas,
que se fizesse qualquer entrega ou venda até que o DIP julgasse a obra. Uma
comissão de cinco funcionários, entre eles o Ernani Fornari, foi incumbida desse
julgamento. O livro foi lido e analisado detidamente e a conclusão do exame
sobremaneira honrosa para o autor [...]. No primeiro sábado de janeiro, a Vida de
Jesus apareceu nas principais livrarias desta capital. 1441
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A esquerda aproveitou o lançamento para apontar ainda mais para Plínio Salgado e o
seu recente (ou presente) passado fascista. No jornal Diretrizes foi apontado como detentor de
um oportunismo inigualável: “Jesus explorado pela 5ª coluna”1442 era a manchete do jornal
em torno do lançamento da vida de Cristo que ressaltava o exílio e a relação fascista:

Agora está em Lisboa, onde vive à tripa forra, às custas de dinheiro que a quintacoluna do Brasil lhe remete mensalmente [...] trabalha em suma para o Eixo contra a
nossa pátria, contra a humanidade, contra a cristandade, de lá o senhor Plínio
Salgado manda-nos um livro sobre a vida de Jesus [...] O nosso leitor lembra que o
aparecimento do livro do Sr. Plínio Salgado nesta hora nada mais é do que uma
manobra quinta-colunista. Ele quer conquistar os católicos, para as suas aventuras
criminosas, as suas traições à pátria, as suas misérias fascistas contra o povo Patriota
sincero, católico militante, democrata puro.1443

Meses após a notícia anterior, o mesmo jornal divulgou artigo do crítico literário de
aspirações comunistas, Dalcídio Jurandir. Na reflexão, apontou que o lançamento da obra:
“Tratava-se de uma autêntica manobra de quinta coluna. O chefe integralista não apresentava
uma nova interpretação da vida de Cristo, nada dizia de novo”.1444 Destacava ser o objetivo de
Plínio surgir: “como um bom católico, como bom cristão, a fim de favorecer as atividades da
quinta coluna no Brasil”.1445 E ainda incentiva a realização de “um protesto contra essa falsa
vida de Jesus que o fascismo lançou nas nossas livrarias”.1446
Virou alvo fácil para a oposição brasileira, principalmente pelas novas ações
desenvolvidas em Portugal. Como consequência do lançamento da edição Vida de Jesus, o
jornal brasileiro Diário de Notícias divulgou um artigo assinado pelo pernambucano, Osório
Borba, escritor com passagens políticas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e PCB. No
texto intitulado Profetas, faz a análise de uma “pessoa” chamada João de Minas, nome fictício
deixando claro tratar-se de Plínio Salgado. Apontou, no ensaio, a façanha intelectual de um
farsante criminoso que alugou espaços em jornais para divulgar um novo partido político, mas
que entrou no esquecimento e que ressurgiu como um profeta.1447 Uma velada crítica a Plínio
Salgado, apontado como aquele que “insinuava ter entrevistas com a Divindade e também
dizia ter visto Cristo quando na verdade viu Adolf Hitler”.1448 Demonstra, em tom irônico, a
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esperança de que João de Minas não seja como o “colega” Plínio Salgado: “confiemos que o
novo ‘messias’ não venha a ser tão nefasto quanto foi o seu colega Plínio”.1449
O processo de crítica oposicionista em relação a ele ultrapassou o período do exílio.
Como a obra foi reeditada dezenas de vezes, os apontamentos contra Vida de Jesus eram
constantes, mas não em um tom uníssono, uma vez que, no período pós-Estado Novo,
elementos públicos de apoio a Plínio passaram a ser intensificados. No entanto, alguns meios
religiosos não viam com bons olhos sua relação com a religião, principalmente pelo passado
fascista, mostrando assim, que o projeto de engrandecimento da obra, realizado na década de
1940, surtiu efeito midiático.
Em 1954, o oficioso jornal da Arquidiocese de São Paulo, a folha paroquial
Legionário,1450 que ocupava um papel de destaque na imprensa católica brasileira, noticiou o
editorial O líder do totalitarismo da direita e seu livro Vida de Jesus e nele uma grande crítica
ao valor religioso e literário da obra. O seu passado não era esquecido e o livro não foi capaz
de impedir opositores apontamentos. Caracterizado como “infanos e mentirosos”1451 por
Plínio Salgado, o texto define o autor como um líder totalitário que nada de útil trouxe ao
meio religioso com a obra:

O líder do totalitarismo da direita no Brasil, sr. Plínio Salgado, como todo
representante de correntes dessa natureza não pode fugir àquela vaidade que
caracteriza os que se supõem salvadores de uma geração. O que se observa nesses
indivíduos, antes de mais nada, é a exaltação da sua personalidade.1452

O tom humanístico da obra, exaltado em Portugal, passou a ser condenado por alguns
setores religiosos no Brasil, que identificavam o livro como uma expressão clara em torno de
aspirações políticas. O autoritarismo pliniano era colocado como o anseio maior: “Vão em
busca de Deus não para se submeterem a Ele, mas para que Deus se sujeite à sua
autoridade”.1453 Vida de Jesus é vista como uma obra que alcançou certo sucesso por tratar o
tema religioso, mas alguns grupos do clero brasileiro, como o dominicano Frei Penido
Burnier, enxergavam a obra com certo tom de oportunismo por evocar o nome de Deus em
torno do discurso do autoritarismo. O artigo buscou palavras do frei com o objetivo de alertar

1449

BORBA, Osório. Profetas. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 22 jan.1943.
Cf. ZANOTTO, Gizele. Por um Estado de espírito católico! Plínio Corrêa de Oliveira e as reivindicações ao
integralismo. In: VISCARDI; GONÇALVES; CHRISTOFOLETTI, op. cit.
1451
Anotação manuscrita feita pelo próprio autor (APHRC/FPS-111.006).
1452
O líder do totalitarismo da direita e seu livro Vida de Jesus. Legionário, São Paulo, 21 mar. 1954.
1453
Ibidem.
1450

390

os católicos brasileiros a “não comprar gato por lebre”1454 e principalmente em legitimar a
interpretação acerca da obra:

O autor do livro não está credenciado para tanto. Suas credenciais são para examinar
as coisas em função de um regime abominável e, portanto, desprezíveis em face da
Verdade. Frei Penido Burnier diz o seguinte: - ‘A Vida de Jesus de Plínio Salgado
vale pouco (ou melhor, nada), porque não leva em consideração os mais comezinhos
princípios de hermenêutica e despreza, inconsciente ou deliberadamente, o
testemunho dos evangelistas. [...] Não pensem os leitores que tenho qualquer
prevenção contra o autor. Nem é despeito por não ter feito obra semelhante, como já
me lançou ao rosto um partidário exaltado do livro. Minha crítica se exerce do ponto
de vista específico da exegese e da hermenêutica, cujos princípios nos proíbem
manipular dados bíblicos segundo nosso bel prazer. Minha preocupação é de ordem
apostólica.1455

Observa-se nessa posição, uma clara divergência em comparação com o clero
português em relação à obra. Vê-se que tinha um único objetivo, atingir os grupos
conservadores que o viam como uma imagem religiosa e, dessa forma, crescer politicamente.
As repercussões em torno de Vida de Jesus, em Portugal, foram positivas, principalmente
porque possuía controle dos mecanismos midiáticos, através das relações sociais criadas no
exílio. O mesmo não ocorreu no Brasil, após as “férias políticas”, as críticas eram constantes e
a possibilidade de desvincular-se da imagem fascista passou a ser algo improvável. O citado
artigo do jornal católico Legionário afirmou:

Quando se trata de totalitarismo de esquerda as coisas são claras, todos sabem que se
trata de hostilidade aberta contra a Igreja. Incomparavelmente mais perigoso é o
totalitarismo da direita que se propala católico, mas que confunde os direitos da
Igreja. Tudo é fruto da vaidade e da má fé dos seus lideres.1456

A crítica clerical não era única ao criticar a obra. Ao contrário do que ocorreu em
Portugal, a sociedade conservadora brasileira não estava sob a batuta de Plínio Salgado. Não
havia no Brasil nenhum “Moreira das Neves”, mas é claro que ocorriam interpretações
positivas, principalmente quando o autor passou a organizar pessoalmente a autorrepercussão
através de amigos e companheiros de movimento, além de alguns grupos religiosos que
enxergavam na obra uma expressão divina, como o Padre Heliodoro Pires. O clérigo escritor
publicou em 1947 um artigo, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que tinha como
objetivo verificar as várias interpretações e grandes obras acerca da vida de Cristo. Em A
figura de Jesus Cristo na cultura contemporânea afirmou sobre ele: “Saiu em São Paulo, em
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1944, uma das edições do trabalho de Plínio Salgado Vida de Jesus, esforço louvável de
recomposição do ambiente humano em torno de Jesus Cristo, através de páginas de colorido
forte compondo biografia popular e literária”.1457
A imagem como autor de Vida de Jesus foi o rótulo que tentou perpetuar, impedindo a
ação em torno do fascismo. Em 1964, organizou um grande evento com o objetivo de divulgar
uma edição monumental em dois volumes, pela Difusão Pan Americana, com imagens
ilustrativas do Aleijadinho e o anseio em ser uma liderança internacional do cristianismo
ainda era a sua utopia:

Artistas e escritores homenagearam, ontem, na residência da sra. Ruth Escobar, à
avenida Higienópolis, às 21 horas, com um jantar, o escritor Plínio Salgado. O
motivo da homenagem se prense ao lançamento, hoje, às 18 horas, na Livraria
Teixeira, da nova e artística edição de sua obra Vida de Jesus, com ilustrações que
reproduzem as célebres estátuas do Aleijadinho. 1458

Com a presença de várias lideranças políticas, afirmava que o lançamento representava
um momento marcante na sua biografia: “A obra de Plínio Salgado, assim enriquecida,
destina-se a grande repercussão internacional”.1459
Organizava, em cada lançamento, uma verdadeira operação em relação à repercussão
e, com isso, atingia determinados elementos vistos como pessoas em potencial para a
reprodução das suas ideias na mídia. Tais ações foram feitas tanto em Portugal, quanto no
Brasil. Antes do lançamento, escreveu ao Rui de Arruda da Editora Panorama, afirmando:
“Algumas ofertas podem ser feitas individualmente a escritores ou jornalistas amigos ou
honestos. A esses honestos e com coragem para escrever você oferecerá”.1460 Por honestos
amigos, entende-se aqueles que não deturparão a sua imagem no Brasil, que, no período do
exílio, era manchada por todos os percalços existentes. Em Portugal, fez o mesmo. No
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, no Fundo Plínio Salgado, há uma lista que o
próprio autor fez com dezenas de nomes presenteados com um exemplar de Vida de Jesus.
Tal prática era comum e o autor fez várias listas, principalmente com os livros
publicados em Portugal, com o objetivo explícito de estabelecer uma sólida rede interrelacional. Mais de uma centena de pessoas receberam, pessoalmente, das suas mãos,
exemplar do livro. Percebe-se que eram pessoas escolhidas estrategicamente, por
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possibilidades e afinidades políticas-culturais. Nomes como: Alberto de Monsaraz, Hipólito
Raposo, João Ameal, José Osório, João Neves da Fontoura, Padre Moreira das Neves, Cardeal
Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira, (dezenas de outros membros do clero português
figuravam nas listas), Pequito Rebelo, Rolão Preto, Redação de vários jornais (Diário da
Manhã, Novidades, A Voz, Acção, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, O Século, Jornal do
Commércio, República, Diário Popular, Aleo, A Defesa, Notícias de Guimarães, Povo
Algarvio, Correio do Sul, Jornal da Beira, Notícias da Covilhã, Correio do Minho, entre
outras dezenas de periódicos), Joaquim Paços D’Arco, Viscondessa de Carnaxide, entre
outros, inclusive para o Pontífice, o Papa Pio XII e para o Presidente da República
Portuguesa, o General Carmona, que lhe escreveu, expressando: “agradecimentos, com o mais
vivo apreço pelo brilhante estudo revelado por V.Exª nessa excelente obra”.1461 Expressões de
agradecimento eram diversas, como do Embaixador do Brasil em Portugal, o já analisado,
João Neves da Fontoura que expressou ao ler a obra: “com o antigo apreço que consagro ao
seu talento literário”.1462 Os jornais de caracterização conservadora recebiam a obra com a
certeza de publicações a respeito, como no caso do jornal de inspiração Cristã A Voz,
periódico com grande circulação entre meios religiosos. Em carta enviada pelo Padre Diniz da
Luz da redação do jornal, deixou claro que, em certo momento, a obra será noticiada:
Agradeço penhorado a dedicatória do livro Vida de Jesus; e apressa-me a enviar ao
seu autor as minhas primeiras impressões de antes de finda a leitura. Outras
oportunidades por certo terei de me referir em mais detença a obra tão notável que
vai ter em Portugal o mesmo êxito que teve no Brasil. 1463

A mesma coisa ocorreu em Guarda, onde o Cônego Mendes de Matos, diretor do
jornal A Guarda, afirmou: “Quando o tiver lido, com o empenho que me dá o assunto da obra
e o valor do autor, procurarei dar aos leitores, do meu jornal as minhas impressões
pessoais”.1464 O mesmo ocorria com intelectuais do meio nacionalista da direita portuguesa,
como Amândio Cesar, que expressou admiração pela obra e levantando interesse em divulgar
o nome do líder integralista. “Dentro de dois dias mandar-lhe-ei o que sobre ele escrevi no
jornal A Tarde. [...] Desejo perguntar uma coisa: recebeu uma carta minha, enviada há meses
em que pedia uma entrevista?”.1465 João Ameal afirmou que o livro “não consagra apenas o
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passado comum das pátrias atlânticas – porque é, para além dos fraternos laços do Presente,
um claro apelo às responsabilidades e às vitorias do futuro comum que adivinhamos!”.1466
Em várias ocasiões, era o tema de matérias jornalísticas, consequência do controle
propagandista e midiático feito pelo líder integralista, sendo a obra o alavanque para a
instituição. Em lares católicos e conservadores, nas residências dos simpatizantes do
integralismo ou de defensores de qualquer doutrina nacionalista, o livro era título presente,
mas em geral a recepção da obra no Brasil não foi comparada com a de Portugal. O
lançamento de Vida de Jesus transformou a vida de Plínio em todos os sentidos. Com ele, o
apostolado estava construído e o discurso religioso poderia ser instalado com propriedade. Em
1943 foi lançada a edição portuguesa. Em torno de mais uma manobra política, Plínio Salgado
lançou pela editora Ática:

Casa dirigida por Luís de Montalvor, finíssimo poeta, que serviu como diplomata no
Rio de Janeiro e pertenceu aqui ao grupo literário de simbolistas e modernos. Tive
de dar preferência à sua editora por haver um voto de sua parte no sentido de
publicar uma Diretrizes, Rio de Janeiro, 22 abr. 1943 Vida de Jesus. Tratando-se de
uma Vida escrita por brasileiro, viu nisso Montalvor um acontecimento providencial,
pois assim sua promessa a Cristo se cumpria com uma interpretação lusíada dos
Evangelhos.1467

Recebeu propostas para publicações em outras editoras; mas, de forma estratégica,
optou pela Ática, pela neutralidade política. Em correspondência ao genro Loureiro Junior,
afirmou ter recebido convites de “meus amigos da Editorial Gama (do integralismo
português) e da União Operária (editora católica)”.1468 Através de Luís de Montalvor,
articulou sabiamente todo o processo de criação editorial, visando grandes repercussões. Em
torno da revisão da obra, em correspondência, o autor dirigiu diversas recomendações ao
editor-chefe no intuito de criar uma imagem de eloquência perante o seu nome e obra.

Remeti-lhe há dias, por intermédio do sr. Albuquerque, um pacote de provas, os
últimos capítulos do livro. [...] Com referência à pequena nota prefacial dos
Editores, justificando o aparecimento do livro neste país, peço-lhe não esquecer dela
e redigi-la dentro do espírito de sobriedade e elegância que tal apresentação requer.
[...] Essa breve nota deverá do grande êxito que o livro alcançou no Brasil; dirá coisa
do autor; lembrará o faro do livro ter sido, na sua maior parte, escrito em Portugal.
[...] poderia, se calhasse, dizer da oportunidade da obra nesta hora do mundo. Estes
são os pontos que devem ser feridos.1469
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Observa-se que buscava um controle da sua imagem em Portugal, ainda mais em um
momento delicado e decisivo que era o lançamento da primeira obra em solo lusitano. As
indicações dadas ao editor caminhavam no claro sentido de manipulação e idealização de uma
imagem engrandecida. A escolha da Editora Ática, vista por ele como neutra, não permitiu o
estabelecimento oficial de nenhum pacto político com os diversos grupos conservadores
portugueses, podendo assim, transitar entre os diversos segmentos.
Com o lançamento da obra, volta-se ao encontro do Padre Moreira das Neves e Plínio
Salgado, instituindo assim, a vida pública do autor em Portugal. A repercussão do livro e a
sua imagem passaram a ser tão midiáticas que, em pouco tempo, os olhares do Estado Novo
português voltam-se para o autor. Segundo Plínio: “há, ainda uma tiragem adotada
oficialmente para uso das escolas portuguesas”1470 firmando assim, que não era um ser
obscuro e desconhecido em Portugal, com relevância intelectual e política, ou seja, o espaço
necessário para a reorientação doutrinária.
Sempre tratou o livro com olhares especiais e vangloriava-se de ter recebido atenção
de pessoas significativas no cenário religioso português, como o Cardeal Gonçalves Cerejeira,
Patriarca de Lisboa que tranquilizou o autor em relação à importância das palavras
escritas.1471 O líder máximo da Igreja Católica em Portugal afirmou:
Plínio Salgado pensador de poderosos surtos intelectuais e homem de ação, que
depois de abandonar as orações aprendidas no regaço maternal, provaria os venenos
da Negação oferecidos à sua razão inquieta pelos autores em voga na sua mocidade.
[...] Dominado interiormente pelo Divino Sedutor que é Cristo, a Cristo confiara o
espírito e o coração. A sua Vida de Jesus – um dos mais belos livros dos últimos
tempos em língua portuguesa – é a coroa luminosa de um grande e silencioso drama.
A sua conferência pronunciada no Teatro Nacional, em Lisboa, sobre A Aliança do
Sim e do Não, além do notável depoimento de pensador, é uma vibrante afirmação
de fé e amor a Igreja. Quase da mesma idade que Tristão de Ataíde, - segue a Plínio,
pelos caminhos da ação política e construção social anticomunista, uma mocidade
ardente e entusiástica, que já conta mártires. 1472

Vale destacar que preparou a recepção da obra pelo Cardeal, de forma antecipada e
pensada, inclusive com a preocupação de explicar a Manuel Cerejeira a causa de ter recusado
o convite para publicar na União Operária. Em carta ao Luís de Montalvor, Plínio questionou
o editor:
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Nada mais me foi dado saber acerca da sua entrevista com o sr. Cardeal, ao qual
ofertei um exemplar especial da edição brasileira. Esqueci-me de lhe dizer, quando
tratamos de tal assunto, que teria sido útil explicar aquele prelado a razão pela qual
não submeti oficialmente o livro ao imprimatur religioso, conquanto o tenha
sujeitado a apreciações particulares de autoridades na matéria, e essa razão é tornar o
livro insuspeito ao público ao qual se destina, porquanto não o escrevi para os que já
creem no Cristo, e sim para aqueles que de forma alguma leem os livros
recomendados pelos padres. Convém fazer chegar isto ao Sr. Cardeal, para não
parecer que há de minha parte uma atitude desprimorosa e indelicada, ou mesmo
indisciplinada, para com o respeitável Episcopado português.1473

Todos os mínimos detalhes eram pensados. Em 1945, escreveu um texto em que faz
vários comentários e indica a leitura da nova edição acrescida de novas páginas do livro: A
igreja e o pensamento contemporâneo do Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira:

A Igreja e o Pensamento Contemporâneo encontra-se na sua quarta edição.
Enriquecido de novas páginas, reaparece na hora exata, na hora em que, mais do que
nunca, é preciso esclarecer equívocos, reconstituir a história do pensamento
moderno, evidenciar verdades que a cortina de fumo dos confucionistas tem
procurado esconder e a perfídia dos maus tem procurado deturpar. [...] Foi talvez por
falta de livros como este que o século XIX se deixou levar na torrente do
materialismo [...] A Igreja e o Pensamento Contemporâneo é a mais perfeita síntese
filosófica, histórica, crítica, apologética dos nossos dias. [...] As obras humanas
valem pela claridade que trazem às consciências pertubadas dos homens. E de A
Igreja e o Pensamento Contemporâneo podemos dizer comovidamente: - este livro
tem luz!1474

Além de luz, tem elogios: foi nesse livro que o Cardeal Patriarca teceu elogios à obra
Vida de Jesus. O líder integralista buscava constantemente formas para promover um controle
e divulgação do seu nome e suas obras. As ações do autor eram pensadas e articuladas com o
único objetivo de ser beneficiado em algum sentido.
Percebe-se que a presença do clero foi uma das bases centrais para a sua sustentação e
elevação em Portugal, uma vez que o discurso contido em Vida de Jesus atendia fielmente aos
preceitos governamentais, que possuía na Igreja seu principal sustentáculo. A obra
datilografada contém 638 páginas1475 e, ao longo do texto, é possível encontrar diversos
extratos de passagens bíblicas. A obra teve como objetivo relatar, em estilo narrativo, a
experiência humana a partir da vida de Jesus Cristo em torno de um paralelismo entre a época
de Cristo e do autor. Questões como nacionalismo, antimaterialismo, antiliberalismo, são
constantes na obra que pretendia ser uma nova ordenação política; quando, na verdade, é a
continuação do pensamento fascista de Plínio Salgado, mas em torno de uma máscara cristã.
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A prática autoritária e o discurso de possuidor da verdade passavam a ser outros pontos
presentes na obra. Ao comentar Vida de Jesus, disse que o objetivo do texto era em: “apontar
o caminho único. O de levar os homens por esse caminho”. 1476 Após se inventar como Chefe
e intelectual, através da obra, ressurgiu como profeta, um novo messias, que na realidade não
era tão novo assim.
Em Vida de Jesus buscou um Cristo integral, semelhante ao homem, um profeta com
cérebro e coração, dessa forma, a identificação dos homens com a obra que buscou nas
centenas de páginas o estabelecimento de valores políticos construídos por toda sua vida
política e intelectual. Logo no primeiro capítulo, Nazaré, inicia uma análise do
cosmopolitismo, tema presente no Manifesto de Outubro de 1932. “Os habitantes de Nazaré
são ingênuos e cândidos. É a vida das cidades pequenas em todos os países e em todos os
tempos. Não quer isto dizer que os que vivem na cidadezinha montanhesa estejam
completamente isentos do mal”.1477 Segundo a Bíblia, a cidade era a terra natal de José e
Maria e o local da Anunciação, quando Maria foi informada pelo arcanjo Gabriel que teria
Jesus Cristo como seu filho. Dessa forma, a identificação de Nazaré é como um local sagrado
na concepção cristã, por isso, ingênuos e cândidos, assim como o caboclo que foi exaltado
pela AIB, na década de 1930. No entanto, o grande mal para Plínio Salgado estava nas
grandes cidades cosmopolitas que afetavam e destruíam a pureza nacional. Em Vida de Jesus
caracterizou Roma como a vilã, por ser a cosmopolita e a responsável pela morte de Cristo:
“Roma unifica a expressão militar e administrativa dos povos; uniformiza os costumes;
sistematiza o comércio; divulga as filosofias; mistura as raças; internacionaliza as nações;
cosmopolitiza os indivíduos; sintetiza e totaliza a humanidade”.1478
A análise espiritual de Vida de Jesus é pautada na política, sendo esse, o seu objetivo.
Nela afirma: “a transformação política deveria ser forçosamente precursora de uma
transformação espiritual”1479 O autor buscou nas centenas de páginas o estabelecimento de
vários paralelos doutrinários camuflados de religiosos, tendo a construção humana na religião
o cerne que transformou a obra em sucesso literário.
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Plínio Salgado: o autor... op. cit.
SALGADO, Vida de Jesus... op. cit. p. 23.
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Ibidem. p. 55.
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Ibidem. p. 56. (grifo do autor).
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6.3 VIDA DE JESUS: DIFUSÃO E RECEPÇÃO

Vida de Jesus promoveu-lhe vários benefícios, tanto intelectuais, midiáticos, quanto
financeiros. É a obra com o maior número de edições e com esplendoroso sucesso de vendas
em Portugal e Brasil. A repercussão do livro e a imagem associada a um verdadeiro
conhecedor da palavra de Deus, rendeu-lhe o rótulo de apóstolo e por isso recebeu, em 1955,
a convite da Emissora Nacional de Portugal, a função de adaptar o texto de Miguel Trigueiros
para o formato de Folhetim. Com 21 episódios de aproximadamente 20 minutos, A vida de
Cristo1480 foi transmitida para todo o país. Era reflexo da imagem de um religioso que foi
deixada após o exílio em 1946.
No mesmo ano, o grande amigo, Padre Moreira das Neves, lançou a obra: Vida de
Jesus: em imagens para a juventude.1481 Uma história em quadrinhos para a juventude
portuguesa que tinha como pretensão:

Apresentar em imagens e legendas, à alma da juventude, o rosto, gestos e passos,
além da palavra d’Aquele que veio do Céu à terra para renovar a face do mundo.
Louvores e bênçãos merece a iniciativa. É Jesus o Modelo Supremo. Juventude
pura, generosa, heroica: não a pode haver em Jesus no pensamento e no coração.
Entre todos os mestres que ensinam apenas verdades incompletas, quando não
ensinam mentiras, Ele é o Mestre da Verdade e da Beleza e do Amor. Imitá-lo e
segui-lo é salvar o destino da Vida.1482

Tais questões e levantamentos não precisavam de Plínio Salgado. Esses são dizeres
vindos de um clérigo de importância no cenário político e religioso português, mas pelas
repercussões da década anterior em relação à obra Vida de Jesus que, em conjunto com o
folhetim vinculado da Emissora Nacional, representam um conjunto que expressa uma
significação no sentido de criar, em torno da imagem pliniana, heranças em torno da palavra
divina.
A repercussão em torno do livro alcançou uma visibilidade impressionante, a ponto de
existirem transcrições de capítulos do livro em jornais, como ocorreu em diversos periódicos,
entre eles o Correio dos Açores que, em 1948, publicou na íntegra o capítulo setenta e cinco,
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SALGADO, Plínio. A vida de Cristo: adaptação do texto de Miguel Trigueiros para formato de “Folhetim”
(21 episódios, 11-02-1955). Lisboa: Emissora Nacional, 1955. Programa de Rádio. (R.T.P. AHD11365-11378).
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NEVES, Moreira das (P.e.). Vida de Jesus: em imagens para a juventude. Lisboa: Cavaleiro Andante, 1955.
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Ibidem. p. 6.
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Consumatum est! 1483 As últimas palavras de Jesus na cruz eram apenas mais uma expressão
da sua repercussão midiática em Portugal.
Após o lançamento do livro em Portugal, passou a fazer parte de vários programas
radiofônicos da Emissora Nacional, órgão oficial do governo. As aparições, obviamente
giravam em torno da obra. Em torno das comemorações natalinas de 1943, no dia 23 de
dezembro, participou de uma leitura radiofônica na Emissora Nacional de trechos da obra. No
dia seguinte, o jornal Diário da Manhã noticiou: “Plínio Salgado e a sua Vida de Jesus na
Emissora Nacional”.1484 Percebe-se a intensa e eficaz rede que atuava em torno de Salgado, já
que, neste evento, foi apresentado nos microfones da Emissora por Manuel Múrias, antigo
membro do IL, do N/S e na época atual dirigente da União Nacional, o partido único do
regime salazarista. Na apresentação destacou a importância da obra para a sociedade lusitana:

Dentro de dois ou três minutos, Plínio Salgado lerá para os ouvintes da Emissora
Nacional algumas páginas da Vida de Jesus [...] Direi apenas que esta Vida de Jesus,
agora aparecida nos escaparates dos livreiros portugueses na edição de Portugal,
depois das duas consecutivas edições do Brasil (das quais só puderam chegar-nos
meia dúzia de exemplares) – sendo, provavelmente, a obra-prima de Plínio Salgado,
é um dos livros fundamentais, que em língua portuguesa se escreveram nos últimos
anos. [...] Deus me perdoe!Mas, para dizer a verdade, parece-me às vezes entrever
qualquer coisa da luz e da cor de Portugal no maravilhoso livro que Luiz Montalvor
realizou.1485

Com a aceitação e apoio em torno da obra, iniciou um discurso com a intenção de
caracterizar-se como uma espécie de luso-brasileiro. O autor instituía discursos em torno do
nacionalismo e a aversão ao estrangeiro era uma das marcas centrais do pensamento pliniano;
mas, como analisado no decorrer na tese, a presença de Portugal ocorreu com mais
intensidade do que outras nações. A partir da imagem que Manuel Múrias estabeleceu,
inclusive pedindo perdão a Deus por essa afirmação, Plínio passou a defender que entre Brasil
e Portugal não havia estrangeirismo, compactuando com aquilo que o diretor no Secretariado
da Propaganda Nacional (SPN), António Ferro defendia, por ser o grande Império da língua
portuguesa,1486 expressão clara na teoria do Quinto Império, temática desenvolvida na obra do
1483

SALGADO, Plínio. Consumatum est! Correio dos Açores, Ponta Delgada, 26 mar. 1948. Equivale ao
capítulo LXXV: SALGADO, Vida de Jesus... op. cit. p. 696-703.
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Plínio Salgado e a sua Vida de Jesus na Emissora Nacional. Diário da Manhã, Lisboa, 24 dez. 1943.
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Ibidem.
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A temática foi alvo de diversos acordos e relações entre Brasil e Portugal, que desde 1923 buscavam uma
aproximação linguística e teve no ano de 1945 a expressão máxima entre os dois países. Em 16 de agosto o
jornal Novidades divulgou: “A sessão solene de encerramento da Conferência inter-académica Luso-Brasileira
assistiram o Chefe do Estado e o Senhor Cardeal Patriarca.” Com a presença de António Salazar e do Patriarca
Manuel Cerejeira, acordos entre os dois países foram selados representando a “amizade” entre os dois países: “O
espírito de amizade luso-brasileira está hoje em festa.” A sessão solene de encerramento da Conferência inter-
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Padre António Vieira.1487 Segundo o líder: “um brasileiro não se sente estrangeiro em
Portugal; um português não se sente estrangeiro no Brasil”.1488 Percebe-se o buscando um
elemento uno entre Brasil e Portugal, sendo portanto, o seu nacionalismo a ser determinado
com propriedade.
Sua constante presença nas emissoras radiofônicas ocorria de forma constante, além da
Emissora Nacional, na Rádio Renascença, emissora pertencente à Igreja Católica,
principalmente por ter vínculos diretos com o jornal Novidades e a presença do Padre Moreira
das Neves. No dia 03 de abril de 1944, realizou a sua primeira grande palestra radiofônica em
Portugal. O tema: Vida de Jesus. Com uma grande repercussão, foi noticiada em vários
periódicos. O jornal O Século destacou a presença do Padre Moreira das Neves como o
responsável pela apresentação do palestrante.1489 A participação de Plínio ocorreu no
quinzenário Mensagens do Império1490 e teve como tema as razões que o levou a escrever a
obra Vida de Jesus.1491 No dia seguinte, com grande repercussão, o jornal Novidades afirmou:
“O Sr. Dr. Plínio Salgado fez ontem à noite, na Rádio Renascença, uma notável alocução
sobre a Vida de Jesus que recentemente publicou em Portugal e que vai entrar em 2ª edição.
[...] Amanhã, publicaremos na integra1492 as palavras de Plínio Salgado”.1493
Não foi preciso o lançamento da edição portuguesa para repercussões. Em 1943, com
o lançamento do livro no Brasil, o jornal oficial do Estado Novo salazarista, o Diário da
Manhã noticiava e incentivava o conhecimento futuro em relação a Vida de Jesus. Em 22 de
abril o jornal veiculou:
A editora Panorama, de São Paulo, publicou há pouco a Vida de Jesus, – o último
livro de Plínio Salgado e um dos maiores êxitos de livraria brasileira. Esta Vida de
Jesus, que provavelmente não tardará em ser considerada uma das obras primas de
língua portuguesa, é ainda desconhecida em Portugal. De fato só vieram para Lisboa
dois ou três exemplares e não apareceu ainda nenhum nas livrarias portuguesas. 1494

académica Luso-Brasileira assistiram o Chefe do Estado e o Senhor Cardeal Patriarca. Novidades, Lisboa, 16
ago. 1945.
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No mesmo dia o conservador Acção publicou para conhecimento da sociedade
portuguesa o capítulo setenta e três, A grande marcha1495 e com eloquência Plínio era
vangloriado pelo jornal:

Devemos à amizade e à camaradagem de Plínio Salgado o podermos transcrever
hoje na Acção algumas páginas impressionantes do admirável livro, que ficará a
ocupar um lugar inconfundível na literatura brasileira moderna. Permita-se nos que
digamos, com natural ufania: - na literatura portuguesa – contribuição magnífica,
com que enriquece a inteligência brasileira, opulenta e clara. Dir-se-á um dia que
este livro de exceção o escreveu Plínio Salgado no calmo ambiente espiritual que
pode encontrar na sua permanência de alguns anos em terra portuguesa – entre a
gente portuguesa que o acolheu com enternecida simpatia, que sempre dispensa aos
brasileiros ilustres que a procuram, e onde Plínio Salgado tem sabido viver com tão
discreta dignidade. Quebramos o tácito compromisso tomado com Plínio Salgado e
aproveitamos este ensejo para lhe deixar aqui os nossos agradecimentos pela
gentileza com que acedeu a confiar-nos o único exemplar da Vida de Jesus que
dispõe, para dele transcrevermos as páginas magnificentes da Marcha Triunfal. E
fazemos votos por que em breve apareça nas livrarias de Lisboa, Porto e Coimbra a
edição portuguesa do seu grande livro renovador das sensibilidades e dos corações...
Não duvidamos de que alcançará aqui o êxito excepcional que no Brasil
conquistou.1496

Percebe-se na reportagem que as práticas estabelecidas nos primeiros anos surtiram
efeito no sentido de alcançar a visibilidade midiática e a sua inserção de fato na rota
intelectual portuguesa. Vê-se que o próprio editorial enxergou a viabilidade da criação de uma
obra como essa em Portugal, afinal, como será notado no capítulo seguinte, o estadonovismo
foi o ambiente ideal para o seu pensamento cristão e político.
O ano de 1944 começou com sucesso de mídia. Com o lançamento da edição
portuguesa, em fins de 1943, o novo ano representou sua construção e consolidação em torno
de uma imagem religiosa e representativa de Deus. O objetivo estava sendo alcançado. Com a
ampla repercussão da obra, seu nome passou a figurar entre os principais oradores do país,
sendo colocado para conferências e ações públicas constantemente. E o principal era que seu
nome não estava em momento algum relacionado com o líder fascista que arregimentou
milhares de brasileiros na década de 1930, ao contrário do que ocorria na imprensa brasileira.
O Diário de Lisboa que era um dos poucos jornais que realizava uma oposição possível – nos
limites da censura – ao regime Salazar, também concedia páginas ao líder integralista
brasileiro. O jornal passou a caracterizá-lo como teólogo, tamanha a importância da obra para
a sociedade, segundo o jornal:
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SALGADO, Plínio. A grande marcha. Acção, Lisboa, 22 abr. 1943. Equivale ao capítulo LXXIII:
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A Vida de Jesus de Plínio Salgado. Acção, Lisboa, 22 abr. 1943.
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Plínio Salgado, que está passando, entre nós, as suas férias políticas, escreveu e
publicou Vida de Jesus, num farto e rico volume [...] É uma obra notável [...] Depois
de discutir e pelejar com os homens – poeta, jornalista, crítico, viajante, sociólogo e
teólogo – Plínio Salgado ascendeu a grande altura. 1497

Sua presença na obra era destacada como uma expressão da humanização existente na
narrativa: “Plínio Salgado vem agora trazer o seu depoimento” 1498 dizia O Século. A presença
do autor como um foragido político era lembrada em um sentido positivo, uma vez que sua
presença em Portugal foi um elemento que contribuiu para o avanço da cristandade e da
valorização religiosa em um momento de turbulência mundial. Em artigo assinado por
Luciano Ribeiro, no jornal, Vida Ribatejana afirmou a importância de Plínio na relação lusobrasileira em um momento de instabilidade: “Nos tempos que ora decorre o livro de Plínio
Salgado é uma luz que se ateia altiva e que ilumina duas Pátrias: Brasil e Portugal. É um livro
que todos devem ler, cujas teorias todos devem meditar, cujo ambiente todos devem procurar
sentir”.1499
A importância intelectual que possuía no cenário brasileiro era destacada, contribuindo
para a riqueza cultural do autor expressa na obra. No jornal Novidades, em artigo assinado por
J. S. da Silva Dias, exalta-se a sua imagem por ser: “Consagrado do outro lado do Atlântico.
Plínio Salgado é um temperamento rico de escritor. Domina a língua e as ideias com a mesma
facilidade com que a cavalaria domina o corcel com a pressão dos joelhos”.1500
O Brasil passava a ser lembrado constantemente no âmbito do lançamento desta obra e
uma biografia rápida, sem grandes detalhes políticos, era estabelecida nos periódicos. Em
Povo Algarvio de Tavira afirmou-se que:

Sobejamente conhecido entre nós Plínio Salgado, que foi chefe político e mental do
integralismo brasileiro, constitui ainda para os amigos e compatriotas que o seguem
e o ouvem, no dizer de Dutra Faria – a garantia da liberdade para as gerações que se
avizinham e para as que hão de nascer.1501

Uma vez ou outra algum jornalista ou cronista referenciava o seu passado político;
pois, na maior parte das vezes, a preocupação da imprensa era focar no presente religioso. A
criação de um profeta era construída em Portugal. No entanto, quando o passado integralista
era rememorado, ocorria no sentido de exaltação e principalmente de elevação da figura do
1497
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antigo Chefe. Nesse sentido, em 1945, na cidade de Albergaria-a-Velha, no Distrito de
Aveiro, em artigo sobre ele assinado por Pedro Zarco no quinzenário Beira Vouga,
lembranças foram colocadas no sentido de exaltar o passado daquele que, na ocasião, estava
sendo apontado como uma liderança religiosa. O autor recordava do primeiro contato com o
antigo líder da AIB:
Foi então que a palavra vibrante de Plínio Salgado – o Chefe do Integralismo –
exerceu em mim entusiástica influência. [...] nunca esquecerei esta grata lembrança
da presença de Plínio Salgado e do movimento tão auspicioso que então dirigia. [...]
Plínio Salgado tem de compreender-se na grandeza da sua missão suprema e
apostólica, ao clarão que incendeia a Europa e ameaça subvertê-la nos mais fundos
alicerces da sua civilização cristã [...] E a Portugal coube a honra e dignidade de ser
o deambulatório de onde seu pensamento e palavra ungida se derramam aos quatro
ventos com irradiação que tenderá a universalizar-se. [...] Não é pois de admirar o
fato de a Vida de Jesus se ler apaixonadamente – no Brasil e Portugal – em voz alta,
na comunidade dos serões das famílias cristã e não cristãs [...] Para Portugal e Brasil
ele foi, sem dúvida, um sinal dos tempos e uma magnífica e forte esperança. 1502

Com essa a obra, conseguiu atingir um público inseguro, temeroso por uma guerra e
por um momento de incertezas. Percebe-se pela repercussão ser o autor era apontado como
aquele que levava a esperança; pois, em uma sociedade conservadora, tal busca ocorria em
Jesus Cristo com sua palavra de fé. Levou ao conhecimento da sociedade uma visão de Cristo
humanizada, ou seja, os necessitados por aspirações e conforto mental, absorveram a obra
como uma alternativa ao tempo de desagregação política e social em tempos de conflito na
Europa. Como já afirmado, encontrava uma imprensa que atuava nesse sentido, de
valorização do pensamento cristão, conservador e tradicionalista, espaço fértil para a
manipulação e controle da massa e consequentemente a aceitação e elevação do seu nome
como uma força intelectual indiscutível.
No jornal Correio de Coimbra, o autor foi apontado por ser: “Um mágico da palavra –
na riqueza do vocabulário, exuberante e variado como o solo riquíssimo do Brasil.” 1503 A obra
lançada no fim de 1943 é destacada em Évora por ser um presente de Cristo: “Como presente
do Menino Jesus, caiu-nos, sobre a mesa de trabalho, vésperas do último Natal, um grande e
grosso volume de 667 páginas, intitulado Vida de Jesus de Plínio Salgado”.1504 No periódico
Aléo, publicado pelas Edições Gama, ligado aos integralistas lusitanos, o poeta e escritor
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português, Tomaz de Figueiredo afirmou: “Poderá Plínio Salgado vir ainda a escrever muitos
livros, mas cremos sempre será este o seu livro, o mais nascido na sua alma”.1505
O valor humanístico era um ponto de relevância na aceitação da obra no interior da
sociedade. Durante um mês, o jornal Novidades estampou a coluna: Cristo em face da
História: a propósito da Vida de Jesus de Plínio Salgado assinada em sete textos1506 pelo
escritor e político Armando de Castro e Abreu que teve como propósito analisar a obra Vida
de Jesus e mostrar a importância da leitura para todo bom cristão. O articulista define:

A finalidade, porém, de Plínio Salgado não foi fazer um simples romance uma mera
composição poética. [...] Efetivamente, há, na sua obra duas partes bem definidas e
distintas: o relato histórico, que constitui, digamos assim, o número central, e a parte
propriamente literária, que é a forma externa poética, fruto da alma dum artista e
apurada sensibilidade latina, espécie de tecido conjuntivo, tão usada e cara aos
oradores e apologistas do Cristianismo desde os alvores da religião católica. 1507

A finalidade, portanto, não era romanceada, mas pessoal. Vê-se um Plínio Salgado
interiorizado na obra, com o objetivo de transparecer o sofrimento de Cristo como sendo a sua
própria luta pela sobrevivência política. O último artigo da série aponta-o como lusobrasileiro Salgado por ter mimoseado a suave língua de Camões. 1508 Essa outra caracterização
surge e permanece contínua a partir deste momento, passava a ser um luso-brasileiro, defensor
de uma cultura e solidariedade intelectual entre os dois países. Notória que sua ação teve
como pretexto único a sobrevivência e a busca de aceitação daqueles que estavam
promovendo aberturas intelectuais no país europeu.
A forma do seu cristianismo era a caracterização central do seu planejamento
ascendente. Em Braga conseguiu a seguinte definição: “Este livro de Plínio Salgado é menos
talvez uma Vida de Jesus, ou seja, rigorosamente uma biografia que o testemunho eloquente e
1505
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404

comovido de um homem e de um cristão [...] o livro maior do grande escritor brasileiro”.1509
A doutrinação, no sentido de uma reflexão cristã, era temática sempre recorrente. Em Via
Latina de Coimbra, o investigador português, José Vitorino de Pina Martins, sob o
pseudônimo de Duarte de Montalegre, afirmou que o livro: “Constitui, iniludivelmente, um
dos expoentes mais lídimos do pensamento do seu país. [...] Outra faceta da sua personalidade
o valoriza sobretudo – o apostolado incansável do seu labor doutrinário, bem patente em
dezenas de escritos”.1510
As notícias eram diárias e a todo o momento aconteciam comentários em relação à
obra, principalmente nos órgãos católicos. Reflexões intrigantes estão contidas no jornal O
Trabalhador, órgão da JOC (Juventude Operária Católica) e LOC (Liga Operária Católica)
que estavam inseridas na caracterização dos católicos críticos. Sobre o tema verifica-se que:

Além dos comunistas e depois de, no segundo pós-guerra, os socialistas se terem
rapidamente esfumado, uma outra família exterior ao salazarismo trabalhou, mas
predominantemente à luz do dia, no terreno sindical do corporativismo: os católicos
(que, em esperado benefício da clareza, se deveriam talvez aqui designar por
católicos críticos). Tratava-se de ativistas católicos de diversas sensibilidades,
situados numa escala que ia desde os moderadamente críticos da organização
corporativa oficial, bastando-lhes para isso o ponto de vista do Evangelho ou da
doutrina social da Igreja, até aos mais politizados, situados numa linha francamente
oposicionista ao salazarismo e cujo número, com o tempo, foi crescendo. 1511

Os órgãos são definidos como movimentos especializados da Acção Católica
Portuguesa (ACP) que foi criada, em 1933, como organização de apostolado dos leigos
supostamente situada acima da política e ocupou o lugar deixado pelo Centro Católico,
dissolvido por determinação através da criação da União Nacional em 1930.1512 A ACP entrou
em decadência nos anos 60, em resultado do aparecimento de uma nova militância católica,
menos espiritualista, dita progressista, oposta ao regime de Salazar, fato que dividiu e acabou
por esvaziar a organização.
O objetivo da ACP era incentivar a participação de leigos na Igreja e levar a
determinados grupos sociais valores propagados pelo catolicismo. Era uma organização
presente em Portugal, agrupada em movimentos especializados, que se organizavam pelo
1509

FARIA, Dutra. Pedro e Judas. As duas pedras. Correio do Minho, Braga, 17 mar. 1944.
MARTINS, José Vitorino de Pina (sob o pseudônimo Duarte de Montalegre). Notas à margem de A Vida de
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AEIOU da ACP (Agrário, Escolar, Independente (não eram assalariados, mas sim
comerciantes, industriais, proprietários, domésticas, etc), Operário e Universitário). Para os
adultos havia a LAC, LIC, LOC e LUC, em que o L significava Liga. A juventude possuia um
“organismo especializado” nomeado pela JAC, JEC, JIC, JOC e JUC. Todos esses
organismos existiam em duas versões: masculina e feminina. Os organismos femininos
tinham um F final na sigla (JACF, JOCF, LOCF, LICF, etc.). No total, formavam 20
movimentos especializados, organizados por sexo e idade e com veículos próprios de
propagação político-religiosa.1513 Percebe-se na Acção Católica um elemento de grande
fundamentação para a arregimentação política e religiosa de Plínio Salgado em Portugal. Em
07 de março de 1946, durante uma entrevista ao Diário do Minho, foi indagado com a
pergunta: “Que pensa V.Ex.ª da Acção Católica em Portugal?” Respondeu:

Penso que se trata de um grande movimento apostolar superiormente dirigido e
cujos efeitos benéficos na sociedade portuguesa vão-se fazendo sentir cada vez mais.
Entendo que nesta hora gravíssima do mundo, que está a exigir uma revolução
espiritual das mais intensas em todos os povos da terra, no sentido de repor nos
alicerces da ordem internacional os legítimos valores morais, rejeitados por uma
civilização materialista, a obra da Acção Católica, onde quer que se manifeste,
representa o penhor mais seguro da verdadeira paz e da verdadeira liberdade.1514

Verifica-se uma grande atividade dos órgãos da Acção Católica, como os membros do
grupo operário – JOC e LOC que, através do jornal O Trabalhador, divulgavam algumas
diretrizes, sendo que o periódico constantemente censurado1515 pelo governo,1516 apesar do
teor religioso, mas com idealizações sociais, noticiou em tom irônico, em 05 de janeiro de
1944:

Plínio Salgado, escritor brasileiro, lançou no mercado português uma linda história
de Jesus. É um grosso volume de muitas páginas, todas escaldantes de fé, que se
leem com agrado e proveito. Não fazemos aqui a apreciação do seu livro, porque
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não vale a pena falar dele a operários. É caro de mais para as suas magras bolsas.
Mas é um livro magnífico, vivido, sentido, vibrante! A austera magistral figura do
Mestre aparece-nos em cada página cheia de beleza e de sedução. Jesus continua a
transformar o mundo. E mal vai ao mundo de não O seguir. Nós, os que aqui
trabalhamos, muito gostaríamos de ter nas nossas bibliotecas, para que os operários
a pudessem ler, a Vida de Jesus de Plínio Salgado. Mas nem o jornal tem dinheiro
para tanto. De cada vez mais pobres... fica-nos a tentação de o acabar de ler um dia
quando alguém no-lo emprestar. Muito triste é ser pobre, até por não ter livros lindos
como o de Plínio Salgado!1517

O preço do livro, que era bem elevado foi tema comentado em outros segmentos,
como no Jornal da Beira: “não chegamos a ler a Vida de Jesus de Plínio Salgado que pelo
preço exige sacrifício apreciável. É pena!”.1518 O mesmo ocorreu em outras edições, como na
espanhola da Editora Escelicer. A revista da Companhia de Jesus, Estudios Eclesiásticos, em
1948, comentou: “Pena que tenham dado ao livro um formato tão grande e colocado um preço
tão alto”.1519
Em relação ao texto do jornal O Trabalhador, percebe-se um misto de manifesto com
notícia, o texto expressa, em tom crítico, uma análise da obra, destacando a exclusão social
nomeadamente presente em Portugal no Estado Novo. Por estar inserido no órgão de controle
propagandista do governo, percebe-se que o jornal, assim como demais publicações da
imprensa oficial de Portugal, mostrava-se eficiente e indiretamente privilegiava o projeto
pliniano.
O jornal O Trabalhador teve como grande impulsionador editorial Abel Varzim,
sacerdote que mostrou interesse em toda a vida pelos temas sociais,1520 notadamente, pautado
na Doutrina Social da Igreja.1521Foi um dos idealizadores da Acção Católica Portuguesa,
órgão que desenvolveu concepções em torno da justiça social. Percebe-se que Plínio possuía
1517
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Carta de Lisboa. Jornal da Beira, Viseu, 14 abr. 1944.
1519
VILLOSLADA, R.G. Bibliografia: libros, Vida de Jesús. Estudios Eclesiásticos, Madrid, n. 22, p. 801-803,
1948 (tradução minha). “Lástima que se le haya dado al livro un formato tan grande y se le haya puesto un
precio tal alto”.
1520
Constantemente participava de atividades de caráter social. Em 15 de maio de 1945 fez parte da programação
da Semana da Acção Católica em Évora: “No Ginásio do Liceu pelas 22 horas, sessão comemorativa da Rerum
Novarum, na qual discursará o Dr. Abel Varzim, antigo Deputado e profundo conhecedor dos problemas
sociais.” Começa amanhã em Évora. A Semana da Acção Católica. A Defesa, Évora, 12 maio 1945. No mesmo
evento, Plínio Salgado discurso sobre o tema: História breve da inquietação espiritual brasileira.
1521
O jornal apontava como objetivos a busca do catolicismo social. Através de um sólido discurso
anticomunista defendia os preceitos do cristianismo vinculados na doutrina de Leão XIII. Afirmou em 05 de
dezembro de 1946: “De fato, está-se criando um ambiente de tal ordem que muitos se deixaram já convencer de
que o problema social não será resolvido sem uma nova e violenta estrutura política. E daí a ilusão que se tem
espalhado nos meios operários de que o comunismo é a sua única e última esperança.” As razões por que
lutamos. O Trabalhador, Lisboa, 05 dez. 1946. Em artigo intitulado Catolicismo Social apontou o objetivo da
sua política: “O catolicismo social, como o seu nome o diz, é a doutrina católica que tem por fim a reorganização
da sociedade, ou melhor, o regresso da sociedade, à ordem natural estabelecida por Deus, criador do Universo.”
Catolicismo Social. O Trabalhador, Lisboa, 05 ago. 1945. Verificam-se diversas semelhanças, ocasionando
aproximações de Plínio Salgado com os órgãos da Acção Católica e com sua intelectualidade.
1518

407

grande apreço por vários segmentos da sociedade portuguesa, uma vez que o sacerdote,
representante de uma ala mais crítica do clero português, teceu elogios ao autor e sua obra no
Jornal de Notícias do Porto,1522 apontando o integralista como aquele responsável por uma
verdadeira compreensão da palavra de Cristo, sendo o valor humanístico o destaque central da
análise. Em torno das perspectivas idealizadas afirmou:

E é porque sentimos a sedução divina de Jesus, e na vida que nos ensinou
encontramos a solução de todos os males sociais, políticos e econômicos, que
beijamos as mãos de Plínio Salgado por terem escrito do Mestre, páginas lindas,
respeitando, no entanto, todo o rigor histórico. 1523

A concepção em colocar Jesus Cristo como um homem contemporâneo, inserido nas
problemáticas da sociedade, passava a ser o grande ponto de elevação da obra por parte da
sociedade portuguesa, sendo essas as defesas idealizadas por Abel Varzim

Jesus vai deixando de ser um tema de literatura, para voltar a ser sociedade. [...]
Plínio Salgado compreendeu. E a sua compreensão dotou-nos com um livro que não
receamos chamar-lhe de sublime. A sua Vida de Jesus, em que a arte mais pura se
alia com simplicidade a uma fé encantadora, vai contribuir poderosamente para
revelar Jesus, já não dizemos aos descrentes, mis aos próprios cristãos. 1524

A recepção em torno da obra caminhava pelos diversos grupos religiosos de Portugal,
sem exceção. Em fevereiro de 1944, através de artigo assinado por Miramar Coimbra, a obra
Vida de Jesus foi tema da Revista Estudos, editada pelo Centro Académico de Democracia
Cristã (CADC) de Coimbra. Com grande repercussão, a edição com o artigo foi amplatente
divulgada em Portugal. O jornal Novidades quase diariamente lançava notas sobre o material,
como em 06 de junho, quando noticiou: “Temos a nossa frente o último número da revista
Estudos, órgão do C.A.D.C. de Coimbra. [...] É uma revista de rapazes [...] A juventude até no
terreno da cultura dá lições aos mestres! [...] Miramar Coimbra fala da Vida de Jesus de Plínio
Salgado”.1525
A Revista Estudos era de organização do CADC que foi fundado em Coimbra, no
início do século XX, reunindo estudantes e professores universitários católicos imbuídos de
um propósito de recristianização e reconquista católica, promovendo também um conceito de
democracia de tipo corporativista, fundado na doutrina social da Igreja de Leão XIII, e oposto
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ao liberalismo e ao movimento republicano. Esse era anticlerical. Essa democracia cristã nada
tinha a ver com o moderno conceito de democracia política e, em Portugal, o movimento
democrata cristão teve uma feição doutrinária muito mais conservadora do que em outros
países europeus, onde a democracia cristã animou diversas formas de associativismo que em
Portugal não apareceram.
Após a instauração da República, em 1910, o CADC constituiu um núcleo de
resistência ao poder republicano e à laicização (legislação republicana sobre separação do
Estado e da Igreja e sobre divórcio, família, educação, etc.). A sua militância era
majoritariamente composta por monárquicos, incluindo os mais reaccionários (os legitimistas
e os integralistas), mas aglutinava também outras tendências católicas na luta comum contra a
República democrática e a laicização. Foram grandes animadores do CADC, nesse período, o
futuro ditador Salazar e o futuro Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira,
ambos professores universitários em Coimbra. O CADC, que publicou o jornal de combate
assumidamente reacionário Imparcial (1912-1919) e a revista doutrinária Estudos (19221970), foi também uma escola político-religiosa, um alfobre dos dirigentes e quadros políticos
que, a partir do final dos anos 20, vão tomar o poder em Portugal, ocupando posições chaves
no governo da Ditadura, na administração pública, nas universidades. Pode dizer-se que o
CADC foi uma das principais fontes da classe dirigente do regime de Salazar.1526 Percebe-se
que essa democracia cristã portuguesa com ares corporativistas, passou a ser o grande
espectro político de Plínio Salgado com o retorno do exílio (ver capítulo 8), ou seja, mais uma
vez, Portugal, criou nele uma concepção de direcionamento político.
No artigo A vida de Jesus de Plínio Salgado, publicado em 1944, pela Estudos: revista
de cultura e formação católica – órgão do CADC, Miramar Coimbra caracteriza o autor
como: “Um dos maiores escritores da língua portuguesa. Brasileiro, deve-lhe o pensamento
doutrinário da América do Sul um dos mais sérios contributos para o esclarecimento da ética
política contemporânea”.1527 A relação da Vida de Jesus como um elemento autobiográfico foi
apontada como a grande particularidade da obra, sendo essa relação: Plínio/Jesus o ponto que
diferenciava a obra das demais Vidas de Jesus, notadamente a de Veuillot,1528 Papini1529 e
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Mauriac.1530 Para Coimbra essa obra supera as demais, tornando-se a melhor obra sobre a vida
de Jesus Cristo para a reflexão do cristianismo contemporâneo. Ao comparar as quatro obras,
afirma:

O primeiro, como disse Pio IX, fez vigorosa narração evangélica. O segundo, disseo não sei quem, fez água-forte de extraordinária premência, em que Cristo nos
aparece, dominador e sublime. O terceiro feminino e superficial, deu-nos um Cristo
de saias, porque não soube tratar a figura de Jesus senão com o talento inegável com
que tratou personagens de romance. Plínio Salgado, porque muito sofreu na alma as
dores de um grande doutrinário; porque muito viveu o Calvário de Cristo na agrura
do seu martírio; e, finalmente, porque juntou a experiência à intuição, o engenho à
fé, o saber à latria do seu peito – deu-nos um Cristo divino, através da reconstituição
da sua humana natureza. Foi teólogo; foi psicólogo; foi historiador; foi artista; foi
poeta; foi homem; - mas foi sobretudo cristão.1531

Vê-se que, através da obra Vida de Jesus, apresentou-se como um homem espiritual,
caracterização criada desde a infância, no entanto identifica-se que o autor fez dessa
densidade espiritual a instrumentalização da religião, notadamente do catolicismo em torno de
um jogo político necessário para ele no momento do exílio e dessa forma, com êxito,
controlou e criou determinadas ideias através da autoria de Vida de Jesus e isso é muito claro
na concepção pela qual era tratado na imprensa oficial. Em Estudos: revista de cultura e
formação católica foi caracterizado por ser um excepcional artista cristão, por ter escrito a
obra.1532 A história de vida do autor era lembrada como elemento de extrema importância no
sentido de compreender o livro, devido à relação do autor com o tema, associando o
sofrimento pliniano ao de Cristo. “A Vida de Jesus de Plínio Salgado, para cá da biografia e
autobiografia; e, psicologicamente, antes de ser uma Vida de Jesus, foi a experiência, evocada
e vivida, de uma dolorosa jornada de ansiedades”.1533 Mesmo segmento proposto pelo
editorial do Jornal da Beira de Viseu que afirmou ter percebido “porque Plínio Salgado
escolheu essa forma de escrever a sua Vida de Cristo trazendo-o até nós, para ver como o
mundo de hoje, no mesmo desvairo, seria capaz de repetir o nefando crime”.1534
Em todos os periódicos portugueses, vinculava a nota dos censores. O país vivia um
momento de grande controle político e sociocultural o que favorecia críticas positivas ao
pensamento pliniano que possuíam diversos elementos de proximidade com o governo, daí a
existência de poucas críticas abertas e diretas à presença e atuação de Plínio Salgado em
1530
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Portugal. O jornal Novidades, órgão controlado pela Igreja Católica, era o mais eloquente em
torno de seu nome. Em abril de 1946, quase no fim do exílio, o livro Vida de Jesus ainda era
temática presente do jornal; Através de artigo assinado pela conservadora historiadora
portuguesa Bertha Leite, afirmou que a obra, “ficará para todo o sempre na História da
literatura contemporânea, como livro raro excepcionalmente tocado na Graça do Divino
Espírito”1535
Aproveitando-se do prestígio de determinadas opiniões, da eloquência e euforia, a
Editora Ática, divulgava constantemente em jornais excertos sobre o livro, como em 03 de
abril de 1944, no Diário de Lisboa, em que elencou comentários em: Palavras de alguns dos
mais ilustres intelectuais portugueses sobre um livro invulgar.1536 Entre os nomes que
figuram entre as “ilustres personalidades” está o Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves
Cerejeira, Doutor José Manuel da Costa, deputado da Assembleia Nacional, entre vários
outros clérigos, políticos e intelectuais, caracterizando assim a próxima relação de Plínio
Salgado com um grupo mais elitizado em Portugal.
O autor constantemente recebia correspondências em torno da obra, ou para elogios,
comentários ou até mesmo pedidos de exemplares, como na correspondência do Cláudio
Corrêa d’Oliveira Guimarães, membro do extinto movimento N/S:
Confiante na gentileza fidalga de V. Ex.ª que já conheço, há longos anos, através de
correspondência e da oferta amável de alguns dos seus preciosos livros, ouso
escrever-lhe, para, lhe solicitar a oferta de um exemplar do seu História de Jesus,
que muito gostaria de possuir e a que prometo fazer larga referencia, em artigo
especial na antiga e conceituada revista nacionalista Gil Vicente, de Guimarães. Peço
ainda a V. Ex.ª a dádiva de uma sua fotografia, para ilustrar o referido artigo. Devo
relembrar a V. Ex.ª que sou um dos mais calorosos e entusiastas dos seus
admiradores portugueses, que pertenço ao Nacional Sindicalismo, movimento
político dirigido pelo Dr. Rolão Preto, e que segue muito de perto, com amizade e
interesse o Integralismo Brasileiro. Sou também sobrinho do grande Poeta Antonio
Correa d’Oliveira.1537

O contato com Cláudio Corrêa d’Oliveira Guimarães, promove a reflexão de que a
relação de Plínio Salgado em Portugal não era simplesmente religiosa ou ligada ao meio
editorial, havia em torno da sua obra e discursos religiosos um entendimento uno entre os
grupos conservadores de base extremista, determinando que o seu jogo político era bem
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elaborado e articulado. A quantidade de pessoas que enviavam correspondências
parabenizando o conteúdo da obra era em grande número.1538
Devido ao sucesso editorial, principalmente pelo controle propagandista, conseguiu
lançar a obra em outros países, como na Espanha e Itália. Em pouco tempo o livro já estava
sendo traduzido e publicado em outros países: “o livro foi também editado pela Escelicer, de
Madrid; pela Poblet, de Buenos Aires; e pelas Paulinas, de Roma”.1539 Mais uma vez,
percebe-se uma verdadeira operação de divulgação e propagação da obra em torno de uma
imagem cristã e profética. Na Espanha, a obra foi publicada pela Editorial Escelicer que, em
panfleto de divulgação, elaborou diversos excertos com comentários da obra, assim como
feito em Portugal. Em um dos comentários, a editora aponta a edição Estudios Eclesiásticos
que afirmou: “De todas as vidas de Cristo, esta é a mais literária. Aqueles que se deleitam na
evocação histórica e na pintura da paisagem, vão encontrar aqui uma festa de beleza”.1540
Através de documentações levantadas no Fundo Plínio Salgado, vê-se, através de anotações e
rascunhos,1541 que ele próprio organizava a elaboração com comentários das suas obras, dessa
forma mostrando o controle que criou em relação a sua produção literário-religiosa do exílio,
com o objetivo claro e explícito de ser rotulado como o quinto evangelista e não por ser o
quinto colunista.
A imagem de quinto evangelista foi a predominante em território europeu. Na Revista
Razón y Fé, editada pela Companhia de Jesus, em 1947, sobre o livro e autor divulgou:

Esta nova Vida de Jesús, que obteve tanto sucesso nos países de língua portuguesa e
que Vazquez L. Vázquez Dodero traduziu para o espanhol. [...] Plínio Salgado é um
estudioso e político brasileiro. Não é um professor de teologia ou exegese bíblico. É
um homem de Cristo que o ama com paixão. Esta é uma narrativa harmônica dos
Quatro Evangelhos com reconstruções próprias do autor e observações psicológicas
sobre o homem de ontem e de hoje.1542
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pasión. Se trata de uns narración armónica de los Cuatro Evangelios con reconstrucciones proprias del autor y
observaciones psicológicas del hombre de ayer y de hoy”.
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A contemporaneidade da obra que trata a Vida de Cristo continuava atingindo
comentários e rendendo aplausos ao autor que era caracterizado como um sutil psicólogo que
estuda Jesus e seu meio.1543 A sua relação com a política não era esquecida pela imprensa, no
entanto a sobreposição cristã era evidente. A revista Estudios Eclesiásticos declarava que o
seu conhecimento político foi fundamental para a elaboração da contemporânea vida de Jesus
Cristo: “Plinio Salgado, que esteve envolvido na política de seu país, conhece a política do
Império Romano e um pouco de politicagem de Herodes e de todos os tempos”.1544 Sendo
esse o mesmo argumento apontado pelo jornal da Andaluzia, Sur:

O grande escritor brasileiro Plínio Salgado é autor de um livro sobre a Vida de
Jesus, cujo enorme sucesso se justifica, além de seus principais fatores, pelo tema
eterno e trascendental que o inspirou. [...] Político, sociólogo, historiador, homem
de ação e do espiritismo, também é um pensador e artista. 1545

A notoriedade alcançada com Vida de Jesus chegou ao Vaticano, despertando
positivos olhares, principalmente após o sucesso alcançado em Brasil, Portugal, Espanha e
outros países católicos europeus e latino-americanos, como Argentina, que tiveram
conhecimento da obra. No jornal vaticano L'Osservatores Romano, de 4 de julho de 1954,
um grande espaço foi concedido na intenção de analisar a obra lançada na Itália: La vita di
Gesù.1546
A operação de divulgação por ele elaborada e a imagem associada a um líder religioso
ultrapassou o período do exílio, sendo mais intensa fora do Brasil. Em 1955, foi candidato à
Presidência da República Brasileira e mais uma vez o livro fez parte da estratégia para
divulgar o seu nome, principalmente para a política internacional, com certo interesse no
Brasil, pois era um período em torno da Guerra Fria. Dessa forma, encomendou um dossiê
com comentários acerca do livro em inglês,1547 com o objetivo de atingir um maior grupo.
Localizado no Fundo Plínio Salgado, o documento com dezenas de páginas cria uma imagem
de exaltação cristã em meio ao discurso anticomunista, necessário para aquele momento.
1543

FIGAR. A. Garcia. Uma Vida admirable de Jesus por Plínio Salgado. Revista Ecclesia: organo de la
direccion central de la Accion Catolica Española, Madrid, dez.1947.
1544
VILLOSLADA, R.G. Bibliografia: libros, Vida de Jesús. Estudios Eclesiásticos, Madrid, n. 22, p. 801-803,
1948 (tradução minha). “Plínio Salgado, que ha intervenido en la politica de su pais, conoce bien la politica del
Imperio Romano y sabe no poco de las politiquerias de Herodes y de las de todos los tiempos”.
1545
Libros. Sur, Malága, 18 fev. 1944 (tradução minha). “El gran escritor brasileño Plínio Salgado es autor de un
libro sobre La vida de Jesús cuyo enorme exito se justifica, además de por sus factores primarios, por el tema
eterno y transcendental que lo inspiró. [...] Politico, sociólogo, historiador, hombre de acción y de espírito, es,
además, pensador y artista”.
1546
MONDRONE, Domenico. La vita di Gesù di Plinio Salgado. L'Osservatore Romano, Ciudad del Vaticano,
04 jul. 1954.
1547
Life os Jesus by Plínio Salgado. (APHRC/FPS-086.001.005).
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Logo após o lançamento da obra em 1942, Vida de Jesus alcançou certos comentários
na cristandade brasileira, no entanto, foi após o exílio que a repercussão brasileira foi
desenvolvida com maior propriedade. Vale destacar que a crítica em torno da obra era intensa
e com a intenção de sempre associá-lo ao fascismo. Visava assim, ao não esquecimento do
passado autoritário que, no novo momento, era essencialmente cristão em torno do projeto
midiático religioso, mas não há dúvidas de que Vida de Jesus foi seu passaporte para a mídia
política-cultural-religiosa de Portugal, transformando o autor em um sinônimo de sabedoria e
conhecimento na visão da sociedade lusitana que vivia sob a égide de Salazar e Cerejeira.
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CAPÍTULO VII – PORTUGAL TRAJETÓRIA: CONFERENCISTA E ESCRITOR
LUSO-BRASILEIRO

Após a repercussão de Vida de Jesus, Plínio Salgado passou a ter espaço garantido em
todos os grandes jornais portugueses,1548 além de participações na Emissora Nacional e Rádio
Renascença. Com uma agenda de constantes compromissos em torno de conferências e
lançamentos de livros, o autor passou a estabelecer, com mais êxito, o projeto religioso com
ares políticos no intuito de esperar os novos tempos após a Segunda Guerra Mundial. Com a
entrada do Brasil no conflito, não havia alternativa a não ser esperar o término da beligerância
e o posterior retorno. Enquanto isso, articulações clandestinas continuavam, mensagens
codificadas enviadas ao Brasil e oficialmente um teólogo havia tomado o lugar do fascista.
O período foi de intensa atividade e, entre 1944 e 1946, desenvolveu uma forte ação
midiática no exílio, principalmente, quando outros elementos da intelectualidade portuguesa
foram colocados como baliza comparativa. Um espaço aberto e fértil para o crescimento de
suas ideias e para a consolidação da teologia nacionalista pliniana, esse foi um tempo de
reorientação doutrinária.1549

7.1 NASCIMENTO DO LUSO-BRASILEIRISMO

A presença de Plínio como conferencista passou a ser mais evidente a partir de
19441550, após o lançamento de Vida de Jesus, o que permitiu a inserção e o convite para
1548

A investigação focou o estudo nos principais periódicos de Portugal: De Lisboa: A Nação; A voz; Acção;
Aléo; Brotéria; Diário da Manhã; Diário de Lisboa; Diário de Notícias; Diário Popular; Flama: quinzenário da
JEC; Lanterna: órgão anti-fascista; Novidades; O Jornal do Comércio e das Colónias; O século; O
Trabalhador; República e Vitória. Do interior do país: A Defesa; A Guarda; Beira Vouga; Boa Nova; Comércio
do Porto; Correio da Estremadura; Correio de Coimbra; Correio do Minho; Correio do Sul; Correio dos
Açores; Diário de Alentejo; Diário de Coimbra; Diário do Minho; Diário do Porto; Diário dos Açores; Estudos:
revista de cultura e formação católica; Jornal da Beira; Jornal de Notícias; Notícias de Viana; O Almonda; O
Comércio do Porto; O Montemorense; O Primeiro de Janeiro e Povo Algarvio.
1549
Em entrevista no ano de 1946, o escritor afirmou não se recordar de todos os seus trabalhos, tamanha a
quantidade da sua produção durante a vida. SALGADO, O escritor que... op. cit. A intenção da investigação não
foi levantar passo a passo do autor no exílio, analisando cada fala e pensamento. A pesquisa focou para os pontos
mais relevantes do discurso pliniano que servirão de base para a formação de matrizes para o período do pósguerra, com isso, crê-se que devido a quantidade de produção de Plínio Salgado (onde nem ele mesmo se
recorda), alguma lacuna referente as conferências e produções possam existir devido ao tamanho da ação social e
política do autor no exílio.
1550
João Fábio Bertonha afirma que “quase todas as suas conferências foram pronunciadas em 1944” e que “a
partir desse momento, proferiu várias conferências em círculos católicos e escolas em Lisboa, no Porto e ainda
em Coimbra e Braga”. BERTONHA, 2011a, p. 77-78. Conforme documentação apresentada na investigação
verifica-se que, em 1944, ocorreram apenas seis conferências: O mistério da Ceia, A aliança do Sim e do Não, O
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contribuir com textos em diversos periódicos do país. Logo no mês de janeiro, publicou, no
Correio da Estremadura a coluna ... Em seara alheia,1551 composta por alguns textos
lançados no decorrer do ano com palavras voltadas: “a harmonia perfeita do espírito consigo
mesmo, com os seus semelhantes e com o seu Criador”.1552 Clara exemplificação do seu
discurso espiritualista.
Além de receber o rótulo de religioso, passou a ser colocado, por parte da imprensa
conservadora, como o verdadeiro representante do intelecto brasileiro em Portugal. Com isso,
em várias oportunidades, foi convidado a expressar opiniões ou escrever sobre o Brasil, sendo
mais frequente nas semanas próximas à data comemorativa da chegada dos portugueses no
Brasil em 1500. Em 03 de maio de 1944, publicou no jornal Novidades, com transcrição em O
Jornal do Comércio e das Colónias1553 o artigo No dia de Santa Cruz, em homenagem ao dia
03 de maio, data marcada pela Invenção da Santa Cruz. No texto destacou o valor espiritual e
religioso necessário para a manutenção da ordem brasileira:

Sendo a Cruz o fundamento da unidade espiritual brasileira, é também o da unidade
social política do Brasil. No dia em que o Brasil abandonasse a Cruz, perderia a sua
própria personalidade, aquela forte personalidade que nós, os lusíadas da América,
temos herdado dos nossos antepassados, os lusíadas de Portugal. 1554

No artigo, além dos valores religiosos, promoveu a exaltação da cultura portuguesa na
formação do brasileiro (elemento que publicamente condenou na década anterior, apesar da
inegável influência). Em torno do nacionalismo brasileiro, o periódico Acção publicou o seu
poema A primeira missa. Sem apresentar novidades, fecha a obra destacando a importância da
chegada dos portugueses no território brasileiro: “Diante da Cruz te ajoelhas, Pátria Virgem...
Tens a doce inocência do sertão! E receber das mãos de Frei Henrique tua Primeira
Comunhão”.1555 Ressaltou, em tom salvacionista, a presença dos portugueses, apontando esse
início de colonização como o foco central para o nascimento do Brasil, uma vez que a
cristandade foi levada para a América e a real concepção religiosa esteve presente a partir
Ribatejo e o Brasil, Viseu e Nossa Senhora, Conceito Cristão de Democracia e Aspectos sociais da obra de
previdência e formação das criadas e a sua oportunidade, sendo que, entre os anos de 1945 e 1946, ocorreram
mais de vinte conferências pelo país inteiro, inclusive em outras cidades além das citadas, como Viseu, Viana do
Castelo, Évora, Santarém e Guarda.
1551
Foram localizados três textos na coluna: SALGADO, Plínio... Em seara alheia: o corpo e o espírito. Correio
da Estremadura, Santarém, 22 jan 1944; Idem. ... Em seara alheia: a bondade e a fé. Correio da Estremadura,
Santarém, 04 mar 1944; Idem. ...Em seara alheia: os que choram. Correio da Estremadura, Santarém, 03 jun
1944.
1552
Idem. ... Em seara alheia: o corpo... op. cit.
1553
Idem. No dia de Santa Cruz. O Jornal do Comércio e das Colónias, Lisboa, 04 maio 1944.
1554
Idem. No dia de Santa Cruz. Novidades, Lisboa, 03 maio 1944.
1555
Idem. A primeira missa: fragmento de um poema brasileiro de Plínio Salgado. Acção, Lisboa, 11 maio 1944.
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daquele momento. Com um discurso ufanista luso-brasileiro, passava a ser cortejado pela
sociedade nacionalista portuguesa que enxergava no autor um homem grato e sóbrio por
identificar a importância de Portugal para o crescimento e avanço do Brasil. Através desse
discurso estratégico, passou a figurar em espaços cada vez mais significativos da
intelectualidade lusitana. Temática e tática semelhante criou no artigo Alguns escritores
brasileiros, para a seção Tribuna Literária do Correio de Coimbra. Após analisar diversos
escritores brasileiros, concluiu em tom de apelo:

Encerro aqui minha conversa. De muitos eu ainda poderia falar. Estas linhas, porém,
são apenas um convite. O convite aos nossos irmãos portugueses para descobrirem
novamente o Brasil. Não teriam como Vaz Caminha, de glorificar a terra; mas o
próprio Portugal veriam glorificado no esplendor da inteligência e do Espírito de um
poço criado e formado pelo esforço lusíada. 1556

Estrategicamente promoveu uma elevação do ego nacionalista lusitano para mais uma
vez, crescer na intelectualidade. Para o autor, Portugal não era um país estranho, diferente da
concepção da oficialidade do integralismo quando afirmou: “A objetivação de uma unidade
moral, cultural, política e econômica na America do Sul; a completa independência do
Continente Sul-Americano das influências de estranhos”.1557 Em texto oficial da AIB, em
1936, estabeleceu uma concepção de que era preciso combater os estranhos fora do continente
sul-americano. Essa visão não era a mesma da década de 1940. Tornara-se impossível
continuar com tal estratégia intelectual, uma vez que a presença no cenário midiático e
intelectual em Portugal era necessária e somente como um discurso de aceitação e valoração
da História de Portugal, poderia alcançar o destaque no seu projeto político-religioso.
E por todo o país, passou a fixar concepções em torno da relação mútua e próxima
entre os dois países. O ano de 1944 foi fundamental para a sua presença intelectual, portanto
as palavras e teorias deveriam ser bem pensadas no intuito de alcançar notoriedade. Foi assim,
em 11 de junho, que uma publicação no Diário dos Açores o definiu como um lusitano
iluminado:

A eloquência como arte anda há muito arredia de Portugal. Refugiou-se no Brasil
imenso, projeção do mundo português, não saindo, portanto da nossa casa. A
veemência fulminante de Plínio Salgado, antecipada sempre por uma pressuasiva
vibração pedagógica para rematar no assalto fulgurante da conclusão que extasia, foi
uma novidade para a Lisboa de hoje. Guiado por um papel, quase sempre
desprezado, as centelhas vivas faiscavam, irreverentes a preparação feita na calma
de um gabinete, que tivemos a felicidade de conhecer. [...] Falando sempre à
1556
1557

SALGADO, Plínio. Alguns escritores brasileiros. Correio de Coimbra, Coimbra, 10 jun. 1944.
Idem. Manifesto-Programma... op. cit., p. 6.
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intimação da verdade, a sua excepcional colaboração no Correio dos Açores,
apresenta a forma pessoal e irresistível da transfusão da palavra tribunícia.
Mensagem à nossa lusitanidade, veio evocar as íntimas relações que nos prendem ao
Brasil, nimbo glorioso da nossa projeção insular, pois tivemos a honra de trabalhar
na civilização das terras de Santa cruz. Os Açores recebem agradecidos, a saudação
de um dos primeiros brasileiros da atualidade, que teve a extrema bondade de vir a
esta casa humilde. Plínio Salgado, um dos grandes capítulos da história moderna da
América do Sul e uma das constelações do seu gênio, é também um lusitano
iluminado. Gratos à honra da sua visita espiritual, singelamente, sem preocupações
de orgulho acadêmico, saudamos a inspiração efusiva do neto de portugueses, que é
o pensador altíssimo que em latitude diversa, resume a fusão mística da unidade de
duas culturas guiadas por amplas visões de redenção social. 1558

Uma criação luso-brasileira passava a ser fixada. A genealogia e a relação de Portugal
no processo de formação do Brasil eram elementos de exaltação da mídia lusitana. Plínio
Salgado, enfim, passava a ocupar uma posição privilegiada, não sendo um mero estrangeiro e
sim um brasileiro com raízes portuguesas que foi ao país para levar palavras salvacionistas na
evocação de uma relação identitária do lusitanismo através da brasilidade.
Em produção de 1944, no jornal açoriano, escreveu: “A minha mensagem de brasileiro
aos açorianos só pode ser uma ardente mensagem de lusitanidade. Somos galhos do mesmo
tronco e filhos do mesmo espírito”.1559 Mexer com o ego dos portugueses era seu objetivo.
Ele enxergava a necessidade de exaltar o passado dos navegadores e conquistadores para
alcançar o sucesso. A defesa de antigos valores integralistas pautados na brasilidade e
intelectualidade oriunda desde a década de 1920, com o movimento modernista, não era a
saída para aquele momento. O autor enxergava a necessidade de tocar em temáticas que, para
os nacionalistas portugueses, eram motivo de orgulho e exaltação, assim, observa-se um
Plínio que aproveitou as oportunidades oferecidas para se destacar em torno da política
nacionalista de Portugal dos anos 1940. Para isso defendeu questões sentimentais pautadas
nos: “três elementos – caráter português, fisionomia portuguesa, coração português – que
unem os insulanos do Atlântico e os sertanejos do Novo Mundo”.1560
Desse modo plantava nos Açores um sentimento de exaltação e mitificação em torno
da sua imagem, que era vista como a do detentor de uma sabedoria única e divina. Através de
uma ação representativa de certo controle sociopolítico, afirmou: “Somos irmãos em
lusitanidade, nós povos de língua portuguesa das cinco partes do mundo”.1561 Com um
nacionalismo vigoroso, passava a ser oficialmente um praticante do luso-brasileirismo. Até
então as relações em torno da influência portuguesa na sua formação estava centrada nos
1558

Irmãos em Lusitanidade. Diário dos Açores, Ponta Delgada, 11 jun. 1944.
SALGADO, Plínio. Aos meus irmãos em lusitanidade. Diário dos Açores, Ponta Delgada, 11 jun. 1944.
1560
Ibidem.
1561
Ibidem.
1559
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níveis teóricos; mas, com as aparições públicas do exílio, essa imagem passou por alterações e
o Plínio luso surgia como uma necessidade política de ocasião.
Com essa imagem, iniciou, em 1944, as primeiras expressivas conferências públicas.
Vê-se que a sua imagem de destaque, não foi oriunda apenas das redes relacionais criadas. Na
verdade, esse foi um elemento de necessidade para o seu crescimento; no entanto, observa-se
que o discurso e o conteúdo das falas, estritamente voltados ao ouvinte, fez com que
conseguisse aceitação perante grupos de intelectuais e consequentemente sobre a sociedade
portuguesa.
Era um político nato e de formação, com isso agia constantemente como um político,
preparava um discurso para atender ao público que o ouvia. Exemplo clássico é o discurso da
lusitanidade nos Açores. A busca de uma palavra de exaltação em relação aos moradores do
arquipélago e a inserção da comunidade no continente, fez com que fosse aclamado pela
sociedade açoriana. O mesmo era feito em Lisboa e o alvo central das conferências eram os
grupos ligados à Igreja Católica portuguesa. Dessa forma, preparou, em março, a sua primeira
e grande conferência pública em Portugal. Anteriormente, apenas mensagens radiofônicas,
agora, a palavra do líder integralista seria escutada e teria ao seu lado, o líder da igreja
portuguesa, o Cardeal Patriarca Cerejeira, figura de extrema importância na solidificação do
regime salazarista.

7.2 PROPAGAÇÃO RELIGIOSA

Por intermédio do Padre Moreira das Neves, Plínio Salgado figurou entre os grandes
nomes na sessão em honra de Santo Tomás de Aquino, em 07 de março de 1944. Proclamado
Doutor da Igreja em 1567, com o título de Doutor Angélico, o santo é apontado como aquele
que aliou o estudo teológico em torno de uma profunda espiritualidade, temática apontada
pelo brasileiro como necessária ao processo reflexivo da contemporaneidade, em que apenas o
valor religioso era focado como efeito natural da sociedade lusitana. Em todo o país,
atividades em torno das comemorações do dia de Santo Tomás de Aquino foram realizadas,
sendo a principal no Seminário dos Olivais, pois teve “a presidência do Eminentíssimo
Cardeal Patriarca de Lisboa”1562 que apontou o conferencista da tarde, Plínio Salgado, como

1562

O dia de Santo Tomaz. Diário da Manhã, Lisboa, 08 mar. 1944.
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“um dos maiores e mais cultos escritores brasileiros do nosso tempo”1563 autor de Vida de
Jesus, obra considerada “a melhor que conhece até hoje”.1564
O jornal A voz destacou: o dr. Plínio Salgado criou o seu pensamento em uma lógica
cerrada e energética para terminar referindo-se ao Doutor Angélico e à inadiável necessidade
dum regresso da inteligência contemporânea às normas tomistas e à aceitação da Realeza
imortal de Cristo”.1565 A concepção apontada, direcionava-se no sentido de orientar a
sociedade a caminhar, no campo católico, na concepção caracterizada em torno do
pensamento cristão, através do pensamento platônico-agostiniano em torno do racionalismo
aristotélico, numa clara concepção de aliar o racionalismo e a fé cristã. No dia seguinte, o
católico Novidades publicou, na primeira página, a transcrição da conferência destacando a
importância de Plínio Salgado para a sociedade portuguesa dos anos 1940. A publicação foi
reproduzida por outros periódicos portugueses, como O Trabalhador.1566 Tal importância é
evidenciada por o autor delegar a Portugal um papel de importância no caminho em torno do
cristianismo mundial, em uma clara visão cujo objetivo era causar o vislumbramento entre os
nacionalistas e conservadores presentes. Em relação à doutrina tomista, interpretou:

O Doutor Angélico soube viver a vida do seu século, escrevendo para o Gentio e
para a Cristandade, a fim de atrair ao grêmio da Igreja os ausentes e fortalecer os
presentes pelo íntimo convívio da Razão e da Fé. Ele soube ligar a sabedoria de
Aristóteles à luz da Revelação, expurgando os erros do estagirita e mostrando ao
mundo – por tudo o que aproveitou de bom no autor helênico, que a ciência dos
homens não precisa de divorciar-se de Deus.1567

Apresentava-se como um filósofo do pensamento cristão e enxergava determinadas
teorias como a salvação da sociedade contemporânea no sentido de combater os males
praticados pelos homens, principalmente através do materialismo. Menção clara aos mesmos
preceitos estabelecidos desde a AIB. O jornal O Comércio do Porto destacou que no evento:

Usou da palavra o Sr. dr. Plínio Salgado, que fez uma conferencia sobre
Pensamentos de ontem e a tragédia de hoje, tratando dos mitos científicos do século
XIX e o progresso materialista com os desvarios ideológicos de que somos herdeiros
e que são a maior explicação da tragédia a que assistimos. Terminou por se referir a
S. Tomaz de Aquino e à necessidade do regresso da inteligência às normas
tomistas.1568
1563

O dia de Santo Tomaz. Diário da Manhã, Lisboa, 08 mar. 1944.
No Seminário dos Olivais, realizou-se uma brilhante sessão solene, presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca
em que o dr. Plínio Salgado produziu eloquentíssimo discurso. A voz, Lisboa, 08 mar. 1944.
1565
O dia de Santo Tomaz. Diário da Manhã, Lisboa, 08 mar. 1944.
1566
SALGADO, Plínio. Pensamentos de ontem e tragédia de hoje. O Trabalhador, Lisboa, 20 mar 1944.
1567
Idem. Pensamentos de ontem e a tragédia de hoje. Novidades, Lisboa, 08 mar. 1944.
1568
Um serão cultural no Seminário dos Olivais. O Comércio do Porto, Porto, 08 mar. 1944.
1564
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O seu pensamento político não apresentava transformações de ordem estrutural, as
críticas ao materialismo e ao liberalismo continuavam como elementos constantes em torno
da sua doutrina. Destacando a figura cristã e a palavra de Deus como caminho a ser seguido
por todos, direcionava em torno da sua imagem a sabedoria e o conhecimento que pensava
transportar para a sociedade portuguesa. Para isso o apelo constante da figura luso-brasileira,
como uma irmandade, era o ponto de destaque para a consolidação intelectual em Portugal, o
que rendia exaltações em torno do seu discurso: “vibrantíssima salva de palmas coroou a
magnífica oração erudita cheia de fé, do ilustre conferente”.1569 Na conferência proferida no
Seminário dos Olivais, afirmou:

Olhai bem para mim: prestai atenção ao meu sotaque, ao timbre das minhas palavras
prolatadas um pouco diferentemente das vossas: é a mesma língua como são em
mim os mesmos sentimentos vossos, tão certo é que uma e outra cousa pelo meu
povo foram herdadas daqueles homens do século XVI que desbravaram os sertões
da América Portuguesa. Corre no meu sangue o vosso sangue, misturado com o
daquela rude gente de cocares de plumas na cabeça, que os Padres integraram pelo
batismo no rebanho da cristandade. Sou um homem lusíada, porque sou um homem
brasileiro. E é por ser brasileiro o ser lusíada que eu não creio na salvação do mundo
por quem quer que seja senão por Aquele que possui o único meio eficiente para
salvá-lo.1570

A sessão solene em homenagem ao Santo Tomaz de Aquino possui uma particular
importância para Plínio Salgado. Percebe-se uma preparação detalhada e bem pensada em
todas as falas, para transparecer ao mesmo tempo humilde e sábio, uma vez que Pensamentos
de ontem e a tragédia de hoje foi a primeira conferência proferida pelo autor. Era necessário
buscar uma aceitação social em torno da intelectualidade e principalmente entre o clero
presente, com a intenção de legitimar as suas teorias em torno da nova concepção buscada no
exílio. O líder integralista afirmou: “É esta a primeira vez que falo em Portugal. Quis Deus
que fosse entre vós e eu considero a maior de todas as honras a gentileza que a Divindade me
concedeu”.1571 Alcançava, com a exposição, o tão sonhado reconhecimento social. Segundo o
jornal Novidades:
Para encerrar a sessão, levantou-se o Senhor Cardeal Patriarca. Não precisava –
começou por dizer – de fazer o elogio da eloquentíssima conferência do Dr. Plínio
Salgado, pois o seu melhor elogio estava nas lágrimas que por vezes viu brilhar nos
1569
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olhos dos seminaristas, rapazes novos que ainda não cantaram as glórias das grandes
lutas. Sua Eminência agradeceu a preciosa lição do orador, tão bela, tão completa e
tão perfeita. Em que se revelaram saber extenso, esplendor de forma, viveza de
imagens, profundidade de pensamento, rigor de crítica, calor do coração. Nada lhe
faltou.1572

Devido ao sucesso, dois meses após o evento, foi noticiado, no jornal Diário Popular,
que: “durante este mês publicarão Edições Ultramar, Lda., os seguintes volumes: Pensamento
antigo e tragédia moderna, do dr. Plínio Salgado”.1573 No entanto a edição inspirada na
conferência realizada nos Olivais não ocorreu, sendo ela transformada, com a inserção de
novas reflexões que foram desenvolvidas no Teatro Nacional D. Maria II, sob o título: A
aliança do Sim e do Não: “Publicar o presente volume foi ideia que surgiu da repercussão, em
Portugal, da conferência de Plínio Salgado, no Seminário dos Olivais. [...] Plínio Salgado,
porém, fez-nos esperar algum tempo. Ele procedia a uma larga remodelação do seu
trabalho”.1574 A conferência do Teatro Nacional não é mais que a conferência proferida nos
Olivais com outro título e ampliada.
No pensamento pliniano pode ser identificada uma permanência do catolicismo que
tem origem na matriz iniciada em São Bento do Sapucaí. Com o passar dos anos e
principalmente no período de exílio, ocorreu um processo transformador de matrizes. Em
Portugal apresentou algo novo para uma sociedade apta a receber e engrandecer as
concepções católicas, dessa forma, promoveu-se a sua imagem a um patamar até então não
conhecido por ele, pois sempre havia vivido na marginalidade política, cultural e religiosa no
Brasil. Em Portugal conseguiu legitimidade e reconhecimento institucional da Igreja, algo que
não era tão simples e imediato no Brasil, vale lembrar as acusações do Bispo de São Carlos,
D. Gastão Liberal Pinto e enviadas ao Vaticano no fim da década de 1930 (ver capítulo 4).
O caminho estava aberto. Um caminho fértil e dois temas passaram a figurar nas
repetitivas reflexões do autor: o cristianismo e a brasilidade que tinha o dever moral de
agradecer a lusitanidade pela formação como civilização. A novidade estava na exaltação da
relação lusa; pois, politicamente, continuava a fixar discussões abrangentes e teóricas, sem
propor praticidades, uma vez que a incógnita do ambiente de guerra e a incerteza do Brasil
após a beligerância dava-lhe a certeza de que o caminho de reflexões religiosas era o caminho
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mais acertado para não perder a evidência e andar por um trajeto seguro na ótica
conservadora.
Passou a figurar em diversos meios religiosos 1575 e, no mês seguinte à primeira
conferência, fez-se novamente visível na mídia portuguesa com a reflexão proferida no dia 25
de abril, no Teatro Nacional de D. Maria II, “a convite da Juventude Independente Católica
Feminina”,1576 com a conferência A aliança do sim e do não.1577 Foi rotulado como “o grande
escritor Plínio Salgado, autor desse livro notável que é a Vida de Jesus”.1578 A atividade
passou a ser caracterizada como um grande evento, principalmente pela presença do
conhecido luso-brasileiro. O Jornal do Comércio e das Colónias noticiou: “Dada a categoria
do conferente que, sendo um dos maiores oradores brasileiros do nosso tempo, a conferência
de Plínio Salgado será um grande acontecimento literário”.1579 Nota-se que a relação com os
órgãos da Acção Católica Portuguesa (ACP) passava a ser mais estreita a cada dia no exílio e
a conferência, apontada como uma reflexão sobre “um problema de candente atualidade”,1580
era um reflexo da relação, pois a atividade no Teatro Nacional marcava um grande salto para
a condição de intelectual luso-brasileiro em torno do cristianismo.
Tratado como uma verdadeira celebridade pelo órgão oficial do governo, Diário da
Manhã, foi entrevistado na véspera com o objetivo de propagandear o evento. As relações
com figuras políticas em círculos literários e culturais promoviam essas possibilidades. Em
depoimento afirmou:

Vou realizar, de fato, essa conferência no Teatro Nacional, a pedido da Juventude
Independente Católica Feminina. Não pude deixar de atender ao pedido... Um
cristão sincero, tendo alguma coisa a dizer, não se recusa a falar quando lhe
oferecem oportunidade.1581

1575

Plínio Salgado passou a figurar em vários grupos políticos, justamente por ter uma base católica. Vários
líderes de órgãos do governo fizeram menções ao integralista e em muitos casos estabelecendo uma memória do
autor em suas vidas, como César Moreira Baptista, o último diretor do Secretariado Nacional de Informação
(SNI) antes de ser transformado em Secretariado de Estado da Informação e Turismo (SEIT), sendo seu primeiro
diretor. Em obra de 1957, afirmou: “É certo que continua a ser inteiramente verdadeira a afirmação, um dia feita
por Plínio Salgado, de que «o Mundo forma hoje uma unidade de angústia» e também é verdade que, apesar de
vivermos em ambiente que é excepcional no quadro das amarguras e tragédias do Mundo, não podemos ser
indiferentes às preocupações e aos dilemas do nosso tempo”. BAPTISTA, César Henrique Moreira. Os
principais problemas da administração local. In: Problemas de administração local: comunicações. Lisboa:
Centro de Estudos Político Sociais. Lisboa: Centro de Estudos Político-Sociais, 1957. p. 223.
1576
Conferências. O século, Lisboa, 12 abr. 1944.
1577
O jornal Terra Alta afirmou que “foi em Castelo de Vide que ele gizou e meditou o seu notável trabalho
Aliança do Sim e do Não.” Sem comentários. Terra Alta, Castelo de Vide, 06 dez. 1959.
1578
Plínio Salgado fará a pedido da J.I.C.T. uma conferência sobre a Aliança do Sim e do Não. A voz, Lisboa, 12
abr. 1944.
1579
Plínio Salgado. O Jornal do Comércio e das Colónias, Lisboa, 13 abr. 1944.
1580
A conferência de Plínio Salgado, no Teatro Nacional. Novidades, Lisboa, 21 abr. 1944.
1581
SALGADO, Plínio. Aliança do Sim e do Não: entrevista. Diário da Manhã, Lisboa, 24 abr 1944.

423

Em tom emotivo e humilde, apontou o aceite do convite; quando, na verdade, era
resultado de um projeto bem elaborado de controle e propaganda da sua imagem. O jornal
ainda noticiou a certeza do sucesso: “Não sabemos, de resto, se ainda existe algum lugar
disponível para amanhã no Teatro Nacional”.1582 O católico Novidades em torno do tema da
conferência, afirmou: “Sabemos que este título envolve um problema da mais flagrante
atualidade”.1583 Temática que contou com a apresentação de Fezas Vital:1584 reitor da
Universidade de Coimbra nos anos 1920, ingressou na Universidade de Lisboa em 1935 e
passou a se destacar em níveis políticos, alcançando a Presidência da Junta Nacional e da
Câmara Corporativa. Apesar de monarquista, figurou entre as principais personalidades de
sustentação política do Estado Novo. Domingos Fezas Vital, em 1944, possuía um papel de
destaque no cenário político português; pois, além de presidente dos dois órgãos, era
“Professor e Presidente das Semanas Sociais Portuguesas”,1585 mostrando assim a importância
do evento e a grandeza intelectual que Plínio conseguiu solidificar nesse momento através das
relações criadas, sendo definido por Vital em referência a Vida de Jesus: “Conseguiu Plínio
Salgado – creio que como nenhum outro – dar-nos, de Deus-Homem, um retrato tão humano
quando a Sua divindade consente”.1586
No dia do evento, o vespertino Diário Popular destacou o conteúdo da conferência,
deixando perceber que a temática não apresentava novamente grandes novidades: “Diz depois
que A aliança do Sim e do Não foi realizada pelo indiferentismo religioso da sociedade
burguesa e considera-o o grande mal dos nossos tempos”;1587 enquanto Novidades apontava
para a “inteligência poderosa, viva, sugestiva”1588 do palestrante. A conferência teve como
propósito mais do mesmo de sempre: a crítica ao marxismo e ao liberalismo. Após
caracterizar Marx e Niestzche como filhos do liberalismo democrático de Rosseau, nomeouos como os anunciadores do Anti-Cristo. “Entretanto, é perturbador pensar que esses dois
anunciadores do Anti-Cristo, como grandes lunetas de aumentos, tornaram patentes aos
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nossos olhos as realidades de um mundo em que se estabelecera o vergonhoso conúbio do Sim
e do Não”.1589
O propósito do autor era desenvolver uma problemática em que a única saída fosse
Cristo. Criou um processo interpretativo da sociedade em que havia apenas dois lados: o certo
e o errado, Deus e Demônio, o Sim e o Não. Com essa encruzilhada, mostrava ser o
intelectual necessário para defender Cristo, uma vez que os anunciadores do Anti-Cristo
(Marx e Niestzche) anteriormente tomaram essa medida em efeito contrário. Ou seja,
colocava-se no patamar de Marx e Niestzche, mas no lado do cristianismo em torno da
intelectualidade e foi esse o discurso que alcançou a reflexão da sociedade católica
conservadora lusitana. Com base nessa organização intelectual, afirmou:

Eis porque são chegados os tempos de nos erguemos por Cristo como se ergueram
os anunciadores do Anti-Cristo, optando definitivamente ou pelo Sim ou pelo Não
[...] Estamos fartos de Sins que são Nãos e de Nãos que são Sins. Queremos dizer
um basta a toda essa confusão. Afirmar ou negar. Sermos de Cristo ou de Satã, mas
definirmo-nos de uma vez por todas. Porque esta indefinição, esta indecisão em face
do Eterno, é sinal de apodrecimento e de morte. E eis que é chegada a hora de se
enterrarem os mortos, ou de os despertarmos para a vida. Só assim sairemos de um
catolicismo de medíocres e realizaremos um catolicismo com grandeza! 1590

Tais reflexões, vistas como uma espécie de manifesto em defesa do catolicismo, foi
recebida com eloquência pela imprensa católica portuguesa que não poupou elogios ao autor
de Vida de Jesus. O jornal Acção, em 27 de abril,1591 divulgou em suas páginas trechos da
conferência, com a informação de que era necessário levar ao conhecimento público as
palavras de Plínio Salgado. O periódico Aléo fez um paralelo dessas palavras com a chegada
de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, tamanha a importância do evento para a sociedade
portuguesa:

A 23 ou 24 de abril de 1500 Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras de Stª
Cruz. Creio ter sido por acaso que Plínio Salgado realizou a sua conferencia Aliança
do Sim e do Não no dia 25 de abril, muito provavelmente o mesmo dia em que pela
primeira vez foi realizada missa nas praias do Brasil. Por acaso ou intencionalmente
foi no aniversário do descobrimento do Brasil que o mestre de integralismo
brasileiro nos veio trazer a sua mensagem. E não podia este aniversário ter festejo
mais condigno que este: descobrirem os portugueses reunidos no teatro uma alma e
um espírito brasileiro, que contra as torpes alianças do sim e do não, se afirma vão
transige e não pactua.1592
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Essas reflexões atendiam ao momento de incerteza que a sociedade europeia vivia com
a guerra e, no interior da sociedade portuguesa, um discurso oficial em torno do cristianismo
antimaterialista era pregado, não haveria alternativa a não ser o engrandecimento das suas
palavras pela intelectualidade que controlava a imprensa do país. O jornal Diário de Lisboa
destacou o conteúdo da conferência em que: “condenou duplicidade das consciências, as
variações do caráter, a mentira, a irresolução, as adaptações a todos os credos e o divagar das
convicções que aquecem e arrefecem conforme as oportunidades interesseiras”.1593
O dia que seguiu à conferência contou com repercussão nos principais jornais de
Portugal. Oposições públicas e notórias não existiam. O Secretariado da Propaganda Nacional
(SPN),1594 dirigido por António Ferro,1595 que implantou um controle massivo dos órgãos de
comunicação impedia quaisquer palavras de oposição, dada a convergência do pensamento
pliniano com as bases contidas no estadonovismo de Salazar. Vários periódicos optaram por
transcrever trechos da conferência, destacando os benefícios que tais palavras renderiam à
sociedade. O Diário de Notícias afirmou:

Plínio Salgado, escritor ilustre, fez ontem, no Teatro Nacional, a sua anunciada
conferência intitulada A aliança do Sim e do Não. Lotação esgotada, público seleto,
muitas senhoras. [...] Com dicção clara, voz bem timbrada, o conferente leu o seu
trabalho que despertou no público, pelas ideias, pela maneira por que estavam
enunciadas, pela linguagem expressiva e até pela vibração de certas passagens
grande interesse e aplausos frementes de entusiasmo [...] O orador, que fez uma
vibrantíssima apologia da fé católica e enalteceu Portugal, o Brasil e a civilização
atlântica, foi, ao terminar, muito aplaudido.1596

Definiu o discurso no antigo tema do antimaterialismo com a exaltação em Portugal na
definição de novas concepções para o mundo contemporâneo. O evento que teve repercussão
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oficial marca a sua consolidação de fato como um homem público em terras europeias através
do pensamento cristão, com uma definição amplamente política e foi destacado pelo jornal
Novidades:

O Sr. General Amilcar Mora representava o Chefe do Estado; o senhor Arcebispo de
Mitilene, o Senhor Cardeal Patriarca. O Sr. dr. Cesário Alvim, o senhor Embaixador
do Brasil. Nos camarotes e na plateia viam-se professores da Universidade de
Lisboa e de outras instituições científicas, escritores e artistas, pessoas de relevo no
nosso meio social, rapazes e raparigas das Juventudes Católicas, etc. A Juventude
Católica Feminina da sessão compareceu em grande número. 1597

A apresentação foi definida pelo jornal A voz como “um verdadeiro libelo contra o
materialismo e a falta de coerência cristã da sociedade moderna. O notável escritor-orador
apelou para o regresso a Deus e ao espírito a fim de salvarmos a nossa civilização”. 1598 Já o
Diário da Manhã expôs: “Plínio Salgado realizou ontem no Teatro Nacional, uma das mais
extraordinárias conferências que em Lisboa se fizeram”.1599 Plínio Salgado vangloriava-se
justamente por alcançar a notoriedade em uma sociedade intelectualizada, acadêmica e
esclarecida no sentido do conservadorismo. O autodidatismo,1600 o recente passado (presente)
fascista intelectualizado, o cristianismo da Doutrina Social da Igreja e a presença constante de
teorias lusitanas em sua formação eram engendrados com um discurso que era o ideal para
aquele momento, ou seja, o estabelecimento de uma organização conservadora com preceitos
religiosos com tônica política.
Ao pesquisar a relação entre Brasil e Portugal, no século XX, não se vê repercussões
de tanta intensidade cultural quanto a sua presença em Portugal. A conferência realizada em
Lisboa, no Teatro Nacional, teve tanta repercussão, que o líder integralista foi convidado para
repeti-la no Porto, em 07 de junho. Assim como em Lisboa, contou com uma repercussão
midiática. Em 21 de maio o Correio do Minho noticiou que “a convite da Juventude
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Universitária Católica e por deferência do Reitor, realizará no salão nobre da Universidade do
Porto, no dia 26 do corrente, pelas 21 horas”1601 a conferência de Plínio Salgado.
Sua presença no Porto foi de grande exposição. Exemplo claro está no Emissor
Regional Norte da Emissora Nacional que decidiu, através das ondas médias, pela transmissão
em directo da conferência realizada nas dependências da Universidade do Porto. 1602 A
chegada do autor à cidade ocorreu em torno de uma grande cobertura da imprensa local. O
jornal O Primeiro de Janeiro noticiou:

Acompanhado da sua esposa e do sr. dr. Lins de Albuquerque, seu secretário
particular, chegou ontem a esta cidade o ilustre brasileiro, sr. dr. Plínio Salgado, que
hoje, pelas 21 horas e meia, no Salão Nobre da Universidade do Porto, fará a
anunciada conferência intitulada A aliança do Sim e do Não a convite da Juventude
Universitária Católica.1603

Mais uma vez órgãos da Acção Católica mostraram fazer parte do círculo relacional do
autor que foi aclamado pelo jornal O Comércio do Porto: “Nos meios cultos do País, tem
despertado invulgar interesse esta conferência que o celebrado autor da Vida de Jesus cuja
envergadura intelectual aliada ao ambiente elevado em que a palestra se realiza é garantia
segura duma magnífica lição”.1604 Com repercussão em todo o país, a conferência realizada no
Porto foi destacada em Lisboa pelo Novidades a apontou como um “verdadeiro acontecimento
intelectual”;1605 por outro lado o Diário da Manhã ressaltou o caráter oficial e político do
evento com a presença de diversas autoridades públicas:

Presidiu o Reitor da Universidade Sr. doutor Adriano Rodrigues, e apresentou o
conferente o Sr. doutor Américo Pires de Lima, diretor da Faculdade de Ciências.
Em lugares especiais encontravam-se, entre outros, os Srs. dr. Marques de Carvalho,
Governador Civil do distrito; dr. Américo Pires de Lima, dr. Alberto Pinheiro Torres
e monsenhor Ferreira Lopes, em representação do Prelado. Na assistência, que era
numerosíssima, encontravam-se muitas outras pessoas de elevada categoria social e
senhoras da nossa primeira sociedade.1606

A mesa foi composta por figuras de renome da sociedade portuguesa com relevância
acadêmica, intelectual e política. O responsável pela apresentação do conferencista, Américo
Pires de Lima, era um estudioso da Faculdade de Ciências da Universidade, sendo
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responsável por várias pesquisas ligadas às concepções darwinistas. Alberto Pinheiro Torres,
ao lado do monsenhor Ferreira Lopes, representava o antigo partido católico, o Centro
Católico Português, movimento de cunho religioso e político fundado em 1917. Mostrava ser
mais uma relação estabelecida por ele na intenção de controlar os meios midiáticos e
intelectuais e políticos.
A repercussão da conferência fez com lançasse as ideias em formato de livro, como
noticiou o Diário da Manhã: “Um novo livro de Plínio Salgado editado em Portugal – não
pode deixar de ser um acontecimento para o nosso mercado livreiro e para o nosso meio
intelectual”.1607 O jornal Acção, ao relembrar as conferências ocorridas em Lisboa, noticiou
que “foi, sem dúvida, o mais sensacional acontecimento, nos domínios do Espírito, da época
que termina. Bem fez Plínio Salgado em guardá-la agora nas páginas deste volume que não é
apenas para ler – mas também para guardar e meditar”.1608
O livro lançado pela Editora Ultramar contou com algumas ideias que não foram
proferidas nas conferências; sendo, portanto, uma versão ampliada, além de um anexo: O
mistério da ceia, conferência radiofônica realizada na Emissora Nacional em 06 de abril de
1944. Com expressiva repercussão no meio conservador português, alavancou ainda mais sua
imagem na sociedade. O católico conservador João Ameal afirmou: “Reli com alvoroço e
júbilo essas páginas cheias de luminoso fervor, e pensei no bem que poderão fazer a muitos
milhares de inteligências – depois de tanto bem terem feito às centenas de ouvintes do Teatro
Nacional”.1609 A repercussão mais uma vez contou com o apoio da imprensa e dos intelectuais
ligados a Plínio Salgado que buscavam de todas as formas divulgar seus ideias.
A conferência radiofônica que completou o livro foi proferida dentro das
programações envolvidas nas cerimônias da quinta feira santa de abril de 1944. Segundo o
Diário de Lisboa: “as cerimônias litúrgicas de Quinta-Feira Maior, começaram, às 9 horas na
Sé Patriarcal de Lisboa [...] As cerimônias, de profundo simbolismo, foram presididas pelo Sr.
Cardeal Patriarca”.1610 Na programação do dia santo, foi incluído para proferir palavras em
torno da temática: “A Emissora Nacional transmite hoje, às 20.15 horas, uma palestra do
ilustre escritor brasileiro Sr. dr. Plínio Salgado intitulada O mistério da Ceia”.1611 Portugal era
um país em torno de um governo autoritário de caráter ditatorial que possuía na Igreja
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Católica um dos pilares do regime, dessa forma, percebe-se que no país a vida social
direcionava-se em torno do catolicismo através de uma força considerável, daí a importância
de Plínio Salgado que era apresentado como algo novo em um país sem grandes
transformações. Apesar do discurso não apresentar novidades, sua figura despertava interesse
em uma sociedade acostumada com a inércia política e religiosa.
Antes da publicação pela Editora Ultramar, alguns periódicos publicaram a
conferência na íntegra, como Diário da Manhã,1612 Diário de Coimbra1613 e Novidades.1614
Alguns trechos de maior relevância para a reflexão da palestra foram publicados em alguns
jornais como: O Comércio do Porto,1615 O Primeiro de Janeiro,1616 Diário Popular,1617
Diário de Notícias1618 e A voz1619 que justificou a impossibilidade na íntegra “por falta de
espaço”.1620 Plínio Salgado, na mensagem radiofônica, evocou a reflexão da importância de
Jesus Cristo no processo de combate social, disse:

Jesus é realista. Não se perde nas elucubrações dos ideólogos, que pretendem
resolver o problema social com teorias vagas e utópicas de uma felicidade a
funcionar como um maquinismo. Nunca de seus lábios saiu essa palavra vaga,
abstrata, absurda e desumana, que tem servido de desculpas aos hipócritas para
negarem o conforto imediato que lhes pede a miséria que deles se avizinha: essa
palavra humanidade.1621

A cada conferência revelava não estar analisando a religião através da religião e sim a
política através da religião. As mensagens sequentes em todas as suas falas caminhavam no
sentido de criar um discurso ainda mais antimaterialista e antiliberal, apontando tais doutrinas
como utópicas e voltando, portanto, à Doutrina Social da Igreja no processo de formação
política e cristã do autor na formação da Ação Integralista Brasileira. A força do cristianismo
sempre foi o elemento presente em todos os estágios da vida pessoal e política; sendo, no
exílio, exaltada ao extremo com a necessidade de criar a imagem teológica, com isso concluiu
a mensagem radiofônica, afirmando que: “A paz de Cristo é uma paz de vivos, de vivos
despertos, de vivos em ação, uma paz militante, conquistada, dia a dia, minuto a minuto, pelo
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esforço com que nos libertamos das forças negativas e marchamos para Aquele que é a Luz, o
Caminho e a Vida”.1622
A conquistada paz militante era seu objetivo no sentido político em Portugal: mostrarse como um verdadeiro político cristão, alcançar posições de destaque na intelectualidade
conservadora lusitana e aprimorar suas concepções para um retorno ao Brasil. Apontadas
como “uma erudita palestra sobre a última ceia de Jesus com os Apóstolos”1623 tais reflexões
foram extremamente divulgadas pela imprensa de todo os país, contribuindo ainda mais com
seu projeto político-cristão.
Novamente grupos femininos da Acção Católica foram responsáveis por mais
aparições dele no cenário religioso/político português. Em continuidade ao processo midiático
em torno de aspectos religiosos, o autor iniciou o ano de 1945, em 05 de janeiro, com a
conferência O Rei dos Reis, realizada no Teatro São Luiz, em Lisboa. O católico Novidades
destacou:

Como era previsto, tem despertado o maior interesse a Tarde de Arte que a Direção
Nacional da Liga de Acção Católica Feminina, coadjuvada por uma Comissão de
Senhoras da nossa primeira Sociedade, organizou para fechar o ciclo das suas
comemorações e Campanha do Natal e que amanhã, sexta-feira, se realiza no Teatro
de S. Luís. Deve-se certamente o êxito desta iniciativa ao conjunto magnífico que
aquela organização conseguiu reunir. [...] Conferência do eminente escritor
brasileiro Dr. Plínio Salgado.1624

Era inserido constantemente em atividades de caráter cultural, político e religioso.
Como se pode notar, ao longo do capítulo, grupos da Acção Católica eram grandes
entusiastas. O periódico católico assim noticiou: “Plínio Salgado, o ilustre escritor brasileiro
que há anos vive na nossa capital, vai dar a todos mais um mimo da sua frase esculpida no
mais puro estilo da sua palavra vibrante de católico e empolgante verdade”.1625A
intelectualidade conservadora admirava e não poupava elogios às palavras cristãs do autor que
tinha na plateia, como ouvintes, diversos membros do governo e outras figuras públicas de
extrema importância no cenário político português dos anos 1940. Sobre isso o Diário da
Manhã destacou:

Ontem, de tarde, no São Luiz Cine, repleto de uma assistência de invulgar categoria
social e mental, na presença do representante do Chefe do Estado, general Amilcar
Mora; do presidente da Câmara Corporativa, Prof. Fezas Vital. Do Bispo de
1622
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Helenopóle, Dom Manuel Trindade Salgueiro, de muitas outras individualidades que
transformariam esta notícia, se quiséssemos, numa extensa lista de títulos e de
nomes, efetuou-se a anunciada festa de arte, promovida pela Liga da Acção Católica
Feminina e integrada na sua admirável Campanha de Natal. Plínio Salgado, o autor
da Vida de Jesus, figura de extraordinário fulgor na constelação intelectual do
Cruzeiro do Sul proferiu, nesta Tarde de Arte a conferência O Rei dos Reis.1626

Na Tarde de Arte, a apresentação, caracterizada como notável,1627 ficou a cargo de
João Ameal, figura de renome do nacionalismo português. O jornal A voz noticiou: “o dr. João
Ameal fez a apresentação do conferente, através de um discurso sóbrio e elegante, de uma
grande beleza literária”1628 Na apresentação o poeta português afirmou

Quanto a Plínio Salgado, não me contentarei em agradecer-lhe o que vai fazer por
nós esta tarde. [...] É com a certeza de praticar um dever e um ato de justiça que
aproveito o ensejo para manifestar em publico, a Plínio Salgado, a viva gratidão de
todos nós. [...] Quando apareceu a Vida de Jesus, logo saudei eu Plínio salgado [...]
Plínio salgado parecia um contemporâneo de Cristo. Parecia apenas? Era-o, de fato.
Porque, para ele como para nós, Cristo está fora e acima do tempo. Cristo não foi, é.
Não ficou para trás, nas sombras das era apagadas; vai, como presença viva e
soberana, à nossa frente [...] Hoje, Plínio Salgado falar-nos-há do [...] O rei dos
reis.1629

Definido pelo jornal Novidades como “um espetáculo de rara beleza espiritual, dos
que não se esquecem”,1630 o conferencista, como era costume, buscou atingir o emocional dos
convidados e, em tom emotivo, apelou para a necessidade do engrandecimento de Portugal
como um Reino de Deus na nova ordem mundial que estava a aproximar-se no pós-guerra,
sendo tais questões balizadas pelo sentido político-cristão, como noticia o jornal A voz:

O dr. Plínio Salgado começou a falar, perante o religioso silêncio do público. Tornase impossível traduzir, por palavras, a sensação profundamente emotiva que nos
deixou a sua magistral conferência. [...] Todo o maravilhoso lirismo do encontro de
D. Sebastião e de Camões, símbolos eternos da nossa alma e do nosso gênio,
encontrou na palavra inflamada e arrebatadora de Plínio Salgado a sua mais elevada
projeção espiritual e o seu mais alto sentido lusíada, numa admirável síntese da Raça
propagadora da Fé e da Verdade. A sua voz, vibrante e convincente vai num
crescendo entusiástico, fazendo ressurgir e renascer, em toda a sua primitiva pureza,
a mais suave e a mais bela das doutrinas. E porque é sincero, transmite aos outros a
todos nós, a força irresistível da sua convicção. [...] Todo o público se ergueu
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eletrizado e a grande ovação irrompeu, espontânea e prolongada. Tivemos a certeza
de que todos viveram ali, ao S. Luiz, 2 horas que dificilmente serão esquecidas. 1631

A mensagem de tanto impacto nos presentes teve alguns trechos publicados nos
jornais, como O Rei e o Poeta que foi divulgado no jornal Novidades, em 07 de janeiro de
1945, na sessão Letras e Artes.1632 A temática central da conferência, transformada em livro,
era a busca de uma relação cristã com o lusitanismo. O autor levantou ações em torno do
engrandecimento à imagem de Dom Sebastião e da sociedade lusa focada no atuante
cristianismo: “Portugueses! A vossa vocação missionária exige que vos levantei diante da
Humanidade [...] Temos o dever de o fazer, por tudo o que Jesus Cristo, nos é e nos
promete”.1633
Alguns meses após o evento, lançou, pela editora Pro Domo, o texto da conferência
inserida na coleção Cultura Religiosa, sendo em Nota dos Editores definido como uma:

Figura de primeiro plano no meio intelectual de terras de Santa Cruz e grande e
querido amigo de Portugal. [...] A profunda impressão causada pelo orador no
público que enchia, aquele teatro não podia deixar indiferente uma Editora que se
propõe aos fins que Pro Domo objetiva; daí nasceu o pedido ao autor para a
publicação do seu trabalho, que vai antecedido da vibrante apresentação de João
Ameal.1634

Percebe-se que, em 1945, traçava alguns objetivos que eram, ao mesmo tempo,
desenvolver ideias político-religiosas em um processo de formação imagética para o período
pós-guerra que poderia culminar com a volta do exílio, pois o cenário político passava a ser
desfavorável a Getúlio Vargas; e continuar com o processo de consolidação do seu nome e
suas ideias através da exaltação da sociedade e política lusitana, com a intenção clara de se
criar como alternativa no cenário político que se aproximava. Nesse contexto, a obra foi
lançada com um anexo: Mensagens ao mundo lusíada. Tratava-se de uma conferência feita na
Diocese de Viseu apresentada ao bispo daquela localidade com o título Viseu e Nossa
Senhora, em 1º de novembro de 1944,1635 sendo apontada como: “interessante complemento e
fervorosa glorificação da Padroeira de Portugal e do Brasil – tema por todos os motivos
querido aos corações das duas Pátrias – e encerra reflexões, comentários e apelos relacionados
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com a terrível hora que o mundo atravessa”.1636 Na conferência buscou analisar a História do
Brasil pautada no cristianismo inserindo a palestra na concepção de associação do grande
Império da língua portuguesa. Em Viseu concluiu a conferência ao afirmar:

Recebei minhas palavras desta noite, na terra de meus maiores, como um apelo do
coração do Brasil ao vosso Coração para que se conserve a unidade da fé católica
nos dois Impérios de língua portuguesa que constituem um só Império no sentimento
cristão; e, para que se conservem, com esta Fé, as virtudes antigas da Raça e aquele
universalismo civilizador baseado nos valores do Espírito, que tem sido luz em
nosso caminho, força na desventura, grandeza da alma no triunfo, segurança da
nossa vitalidade e fundamento do nosso porvir!1637

Como era habitual, teve grande repercussão o lançamento do livro com os dois textos,
apontado pelos editores:

Os dois trabalhos foram, por assim dizer, um todo: neles se desdobra, sob
tonalidades diversas, o mesmo pensamento na apreciação da História e dos fatos
sociais contemporâneos; brilha em ambos a luz da mesma fé como em ambos se
espelha a luz da mesma fé como em ambos se espelha o sentimento lusíada tão vivo
no escritos de Plínio Salgado. Este livro representa, por tudo isso, mas um marco a
assinalar a passagem desse nosso irmão brasileiro pelas terras de Portugal.1638

Em maio de 1945, a revista Renascença: ilustração católica publicou um texto
analisando o lançamento editorial em Portugal. O periódico publicado pela Rádio Renascença
afirmou:

Plínio Salgado, porque fala a Verdade, fala em beleza natural [...] A sua arte está
precisamente no poder, com simplicidade, falar do que é complexo – de modo que
encanta os eruditos e se faz entender pelos simples. [...] Que extraordinária exegese
de ensinamentos condensa Plínio Salgado no Rei dos Reis! [...] Não quero fazer ao
leitor a injúria de pensar que desconhece este livro pascal do eminente publicista
brasileiro que, em Portugal, para nosso bem, tanto se tem demorado e nos tem
proficiado tão generosos dons literários.1639

Seu pensamento caminhava no seguro sentido religioso e na espera de resoluções
políticas no âmbito mundial e, dessa forma, através das conferências, a continuação da
fixação do seu nome como uma espécie de político-teólogo. Em torno dessa concepção, foi
convidado pela Obra de Previdência e Formação de Criadas (OPFC) para proferir uma
conferência, em 27 de dezembro de 1944, no Liceu de Maria Amália Vaz de Carvalho, em
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Lisboa, com o tema Aspectos sociais da obra de previdência e formação das criadas e a sua
oportunidade.1640 O objetivo central era analisar “sobre o problema das criadas de servir”.1641
A OPFC era uma benemérita instituição de cunho católico, nascida em Guarda, com o
objetivo de contribuir para a obra de Cristo. A OPFC era uma entidade de cunho
assistencialista e afirmava ter livrado “muitas famílias de graves perigos não só de ordem
moral, mas de natureza profilática e higiênica, libertando-as de criadas portadoras de
tuberculose”.1642
Na conferência, foi apresentado pelo Monsenhor Moreira das Neves e iniciou a
reflexão nomeando ações divinas dizendo que achava estar no local para ser agradável a Deus,
pois era preciso prestigiar uma obra de grande alcance social. Como era habitual, promoveu
uma mescla político-religiosa para analisar e fixar seu pensamento.

Referiu-se, em seguida, o orador a fatos colhidos pela sua experiência e pela de
outros, em momentos de crise social e de perturbações da ordem e perguntou se
pretendemos conjurar os perigos que ameaçam as famílias e as nacionalidades,
recolhendo-nos egoisticamente em nossos prazeres e lazeres entre os quais as
futilidades dessa vida estéril, sem conteúdo de ideal sem poesia e sem espírito em
que se consomem as refinadas decadências.1643

A luta a favor do cristianismo contra males políticos era cada vez mais evidente. Em
continuidade ao projeto religioso e apostolar, a editora Gama que era ligada aos integralistas
lusitanos, publicou em 1947 (quando já havia retornado ao Brasil) o livro: A imagem daquela
noite: e outros escritos. O livro constitui uma coletânea de palestras radiofônicas, artigos de
jornais e textos inéditos escritos em Portugal. O primeiro capítulo remete ao título do livro e
foi proferido por Plínio Salgado, em 30 de março de 1945, em conferência radiofônica na
Emissora Nacional nas comemorações da Semana Santa. Quando estava presente como
convidado em cerimônias religiosas, estabelecia uma prática discursiva que era produtiva no
sentido do controle midiático. Em 29 de março de 1945, o Diário da Manhã noticiou que a
Emissora Nacional alterou a programação com o objetivo de inserir palestras de cultura
religiosa, sendo uma delas a de Plínio Salgado: A imagem daquela Noite.1644
No dia que se segue à conferência, mais uma repercussão maciça, como era frequente
nos eventos de que participava o escritor. O Diário de Notícias escreveu: “O autor de A Vida
de Jesus descreveu com sugestivo brilho a noite do Calvário, situou nela a figura de
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Nicodemos e mostrou como de todo o drama a imagem que se esculpira a sangue e fogo na
sua memória foi a de Jesus Crucificado”.1645 Antes da publicação editorial o texto havia sido
divulgado em diversos jornais, como no Diário da Manhã1646 e Notícias de Viana.1647 No ano
seguinte, novamente em comemoração à Semana Santa, proferiu nova palestra radiofônica
com o tema: Cristo no Mundo e o Mundo sem Cristo. O jornal A voz1648 noticiou: “O ilustre
escritor dr. Plínio Salgado proferiu ontem ao microfone da Emissora Nacional notável
palestra”.1649 A versão original da conferência foi publicada no Brasil em: Páginas
escolhidas: ausência de Cristo, precedida da seguinte apresentação: “No pórtico de Cristo no
Mundo e o Mundo sem Cristo, conferência magnífica pronunciada em Lisboa, pelo microfone
da Emissora Nacional, na Sexta-Feira da Paixão, e que temos o prazer de dar ao público ledor
brasileiro”.1650
Para iniciar o ano de 1945, publicou, no primeiro dia do ano, um texto inédito, Auto do
Homem, do Temo e da Graça, no Diário de Notícias que divulgou: “Plínio Salgado. Lustre
das letras brasileiras. Honra hoje estas colunas com uma soberba página literária, escrita
expressamente para este número do Diário de Notícias”.1651 Em seguida o texto foi inserido
na coletânea, assim como o texto Mistério e Glória da Ressurreição publicado em Notícias de
Viana1652 e posteriormente no Diário de São Paulo em 1965.1653 O livro contou com um
apêndice, Como escrevi a Vida de Jesus1654 em que percorre todo o histórico da obra.
Plínio Salgado, que estava no Brasil no momento do lançamento da obra, continuava
sendo pauta de programas e debates na imprensa, como apontado por João Ameal na Rádio
Nacional: programa oficial da semana:

Outra vez soa, junto de nós, para além do silencio e da distancia, a grande voz de
Plínio Salgado. Quando o meu querido camarada brasileiro partiu, há poucos meses,
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para a sua Pátria, logo fiquei plenamente seguro de que essa voz não tardaria a fazerse ouvir de novo.1655

A revista Brotéria, periódico editado por grupos portugueses ligados à Companhia de
Jesus; divulgou, na edição de março de 1947, resenha ressaltando sua importante presença
para a sociedade portuguesa, corroborando com as palavras de Ameal: “Plínio Salgado fez
bem em Portugal e a sua palavra de literato tem estrutura eterna de verdade e de Fé, para mais
apreço. Em A imagem daquela noite, só nos desagradam esteticamente os desenhos de
António Lino, por condenada arte, pseudo-cristã”.1656 O livro contém seis imagens do pintor
português António Lino Veiga Ferreira Pedras que possui obras em várias igrejas e se
destacou no movimento da renovação da arte religiosa. Com imagens não tradicionais, as
imagens do livro não foram bem vistas por alguns críticos, no entanto o conteúdo textual do
autor era a cada dia mais idolatrado. No livro A Imagem daquela noite, cuja temática central é
a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como era habitual, o autor fez análises religiosas que
eram transportadas para o meio social e político. Ao analisar a relação de Nicodemos com
Jesus, afirma que este sempre possui a salvação e a verdade.1657 Entende-se que, por ser um
defensor público e notório do cristianismo, tornando-se intelectual do catolicismo, o propósito
era justamente criar uma expressão em que sua fala passasse a ser a única verdade, por ser a
responsável pela salvação.
Em seguimento ao processo de propagação religiosa e com direção visível nos
preceitos da Acção Católica, proferiu, em 28 de outubro de 1945, no Dia da Acção Católica, a
conferência Primeiro, Cristo! posteriormente publicada pela Livraria Figueirinhas do Porto,
acrescentada de outras duas conferências: Pio XII, apóstolo da paz, realizada em 12 de março
de 1946, na Associação Católica do Porto, na Festa da Coroação de Pio XII; e ainda Ateísmo
militante, realizada dois dias depois, na Juventude Universitária Católica do Porto. As três
conferências compõem o livro que recebe o nome de Primeiro, Cristo! que contém, também,
como segundo capítulo, O Ateísmo militante e um terceiro com o tema O dia do papa, em
relação alusiva à conferência em homenagem ao Papa Pio XII. O livro lançado no início de
1947 foi resenhado na revista Brotéria e caracterizado por ser: “linda, a trilogia destas
conferências, subordinadas ao título e ao tema que as domina”.1658 A obra contou com grande
repercussão e, mesmo não morando mais em Portugal, foi alvo de críticas e comentários de
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apoio, mostrando que deixou certo legado na sociedade conservadora portuguesa. O jornal A
voz noticiou:

O ilustre autor da Vida de Jesus em língua portuguesa, fez em Portugal, uma série de
conferências sobre a necessária primazia de Cristo e da sua doutrina no pensamento
e na vida da cristandade e dos cristãos. A Livraria Figueirinhas do Porto deu
algumas delas à estampa com o título de Primeiro, Cristo!1659

O Diário da Manhã destacou sua figura, associando a importância do livro à imagem
legada em Portugal: “Saiu há pouco [...] mais um livro de Plínio Salgado, que o eminente
prosador brasileiro deixou em Portugal antes de regressar ao seu País. Intitula-se Primeiro
Cristo e é um novo pregão da cruzada a que se tem dedicado nos últimos anos”.1660 Por ser
um lançamento editorial ocorrido na cidade do Porto, a imprensa local concedeu espaço
privilegiado à obra. O Comércio do Porto destacou o caráter cristão e antimaterialista da obra,
apontada como uma excelente reflexão para o direcionamento do cristianismo
contemporâneo.

Plínio Salgado, o fecundo e brilhante escritor brasileiro, tornou-se, sem dúvida, um
dos mais vigorosos e denodados batalhadores do Cristianismo. Os seus últimos
livros, todos eles vibrantes de sinceridade e de idealismo superior, são uma larga e
generosa mensagem aos homens que se perderam, atraídos por miragens perigosas
ou por falsos símbolos [...] O ilustre escritor, que conhece os fenômenos sociais do
mundo atual, e os analisa com uma visão admirável, chama, num apelo justo,
humano e sincero os homens à consciência do seu verdadeiro destino. 1661

Palavras de exaltação à figura do autor foram referenciadas pelo Jornal de Notícias:

O brasileiro ilustre que escreveu este livro conquistou já um renome universal. Toda
a sua obra é inspirada pelo fanal do mais intenso espírito cristão. [...] A obra a que
estamos a referir-nos, edição da Livraria Figueirinhas, do Porto, sendo uma
exaltação da moral e das virtudes cristãs.1662

Considerado um grande evento no cenário religioso e político, o Dia da Acção
Católica recebeu uma atenção destacada dos veículos de imprensa. Com transmissão da Rádio
Renascença e Emissora Nacional, contou com a presença de diversas personalidades do país,
como o Cardeal Patriarca que foi o responsável pela presidência da sessão. Em 24 de outubro
de 1945, o jornal A voz divulgava a programação:
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O Dia da Acção Católica será celebrado em todo o País, no próximo domingo, Festa de Cristo Rei. No Patriarcado, as comemorações deste ano terão o seguinte
programa: Vigília de Adoração na Igreja de S. Domingos, desde a meia noite (hora
atual) de sábado, até às cinco horas do domingo; - Juramento dos Dirigentes
Nacionais, Gerais e Diocesanos, na Sé, às 10 horas e meia, seguido de solene
Pontifical; - Sessão solene no Liceu Camões, às 21 horas, com a colaboração da
Orquestra da Emissora Nacional, e na qual falarão Sua Ex.ª o Senhor Bispo de
Helenópole e o Exm.º Senhor Dr. Plínio Salgado e Sua Eminência o Senhor Cardeal
Patriarca, que presidirá a sessão.1663

Na ocasião, a conferência de Plínio Salgado “intitulada Primeiro, Cristo!”1664 foi
extremamente noticiada, promovendo uma visibilidade marcante do autor em um momento de
extrema necessidade para o líder integralista; pois, com o fim da Segunda Guerra Mundial,
suas pretensões eram elevadas para uma possibilidade de retorno ao Brasil. Segundo o jornal
Novidades a: “Rádio Renascença transmitirá as cerimônias da manhã e retransmitirá as da
noite que serão radiodifundidas também pela Emissora Nacional”.1665 Enquanto o Dário de
Lisboa vinculou: “Em todo o país e, nomeadamente em Lisboa, o Dia da Acção Católica foi
hoje solenemente comemorado com diversas cerimônias a que assistiram os dirigentes e
componentes dos vários organismos católicos e muitos fiéis”.1666 O evento foi marcado por
tanta repercussão, que a crítica promovida pelo jornal clandestino Lanterna em relação à
presença do “quinto-colunista”1667 Plínio Salgado em Portugal ocorreu após a participação no
evento, conforme analisado.
Como era tradicional, o jornal Novidades estampou, no dia seguinte, a transcrição na
integra do discurso, destacando a fala do líder integralista: “Precisamos contrariar os
hipnotizadores das turbas, mostrando ao povo que o agnosticismo materialista já produziu o
que podia produzir... afirmou Plínio Salgado”.1668 Caracterizado pelo jornal A voz como
detentor de uma palavra potente e impressionante e grande cristão,1669 foi apontado pelo
jornal O século por: “traduzir com eloquência as suas meditações filosóficas”.1670 Ao analisar
a conferência, o Diário da Manhã afirmou: “Plínio Salgado começou a sua conferência –
trabalho admirável, amplo e profundo, como todos os seus trabalhos, de infatigável batalhador
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do Bem”.1671 O periódico Diário de Notícias ressaltou a análise do tema escolhido pelo “o
ilustre brasileiro, Sr. Plínio Salgado, que há anos se encontra em Portugal”1672 em um
momento de transformações mundiais no período do pós-guerra:

Criticou o cientificismo liberalista, fazendo a seguinte síntese do século XX:
licenciosidade sexual, violência homicida, seres de formas abstrusas e abandono de
Cristo pelos homens. Explanou, em formas de apurada sensibilidade literária,
aqueles motivos atracando-os como origem da crise moral que o Mundo
atravessa.1673

Buscava enfatizar com intensidade a opção cristã para os rumos da sociedade no pósguerra que mostrava delineamentos marcados entre o socialismo materialista e o capitalismo
liberal. O líder integralista buscava justamente mostrar-se como alternativa para aqueles que
não defendiam quaisquer elementos práticos ou conceituais da sociedade após a beligerância
mundial. Com um público conservador, de defesa cristã e essencialmente católica, conseguiu
mais uma vez expressar com palavras religiosas seus anseios políticos e alcançar repercussões
para a elevação de seu nome. O Diário da Manhã concluiu a notícia afirmando que: “No final
toda a sala, de pé ovacionou Plínio Salgado demoradamente”. 1674 Após a conferência, o
presidente da sessão, Cardeal Patriarca Gonçalves Cerejeira “pronunciou breves palavras de
congratulação pelo brilhantismo e alto significado da sessão exclamando: – Passou por esta
sala um arcanjo e tocou nossos corações”.1675 Em torno de tal imagem, o Diário da Manhã, ao
comentar o lançamento do livro em 1947, afirmou:

O que mais intensamente ressalta dos seus belos capítulos são os múltiplos dons do
autor – em que a larga cultura e a agudeza intelectual se combinam com o ardor de
uma fé vivíssima e de uma plena consciência de missão. [...] Este seu livro é mais
um documento superior da nitidez com que descortina as vastas perspectivas da
atual crise mundial – e da coragem com que sabe apontar-nos os meios decisivos de
enfrentar e de, para além dela, reconstruir um Mundo Novo. Se esse Mundo Novo
tem de sair das incertezas e ameaças do momento difícil que atravessamos – o seu
ideal condutor só pode ser, evidentemente, aquele que Plínio Salgado afirma com
tanta insistência, tanto entusiasmo, tão contagiosa fé. 1676
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Mais uma vez o tom profético e apostólico marcou sua fala que, no contexto do pósguerra, teve como propósito em Primeiro, Cristo! analisar a política por meio da religião,
encontrando assim, meios capazes de atingir uma sociedade insegura no momento após o
conflito mundial. Através de um discurso religioso cristão criava artifícios para consolidar
ainda mais as concepções construídas durante o exílio, definindo seus atos políticos após
1945, estabelecendo e fixando posições em torno do forte cristianismo e fidelidade católica,
além da repulsa aos movimentos derrotados na Segunda Guerra Mundial:

Temos de ser bons, mas corajosos; pacientes com os que erram, mas intransigentes
com o erro. Por falta de um catolicismo ativo, que prolongue na vida quotidiana dos
leigos o magistério dos prelados, é que vemos tanta confusão, a tal ponto que o
anticomunismo de uns se transforma em nazismo e o antinazismo de outros se
apresenta como absurdo cristianismo-comunista, coisa só comparável a um
espiritualismo-materialista. Não admira, pois, que os adversários de Cristo se
apoderem de nossas próprias palavras imprimindo-lhes o sentido que lhes convém.
O mundo não sabe ao certo o que seja democracia, liberdade, autoridade, justiça,
ordem, propriedade, família, pátria, patriotismo, honra, moral, dever. São moedas de
variados preços e ressonâncias; a maioria dos homens não distingue as falsas das
verdadeiras. No entanto, todos os esclarecimentos se encontram na doutrina da
Igreja, principalmente, nas encíclicas e alocuções dos Santos Padres. Divulgá-las é
dever de cada católico. É preciso mostrar que a Igreja – como ensinou Leão XIII –
nem reprova, nem é partidária de regimes políticos, sejam quais forem; mas
condena qualquer ordem social que contrarie os princípios do Evangelho, e
principalmente aquela cuja teoria – como ensinou Pio XI – é baseada na negação da
existência de Deus e dos destinos sobrenaturais do Homem. Dizer isso ao mundo é
dever da hora presente; e estarmos atentos e fiéis ao Sumo Pontífice Romano, com
espírito de filiam devoção e obediência, é dever maior ainda. 1677

Novamente, a Festa de Santo Tomás de Aquino foi espaço para o estabelecimento
profético de Plínio Salgado. Em 07 de março de 1946, foi recebido na cidade de Braga com
festejos, para mais uma vez representar o cristianismo e apontar reflexões da festa tomista em
torno de Ateísmo Militante. Ao noticiar a conferência, o jornal Diário do Minho:

Formosíssima, a festa de ontem no salão nobre do Seminário Conciliar. Braga, no
que tem de mais representante, estava ali para ouvir a palavra fluente, dinâmica,
cheia de vigor literário e de seiva espiritual, do doutrinador lusíada, Dr. Plínio
Salgado. Pelo dia fora, a Direção do Seminário ia verificando a dificuldade de
atender a todos os pedidos, não obstante o espaço do salão, que tem capa cidade para
muitas de pessoas. O receio de que não coubessem todos os que desejavam assistir à
memorável sessão de ontem afinal foi realidade. Muitos não puderam seguir, de
perto o gesto, a expressão, do orador que sabe empolgar, arrebatando com seu verbo
cheio de fogo. Não admira que assim acontecesse. Plínio Salgado é uma figura de
relevo mundial.1678
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O Padre António José Carvalho Guimarães, ao concluir a sessão, disse: “Muito
obrigado ao Sr. Dr. Plínio Salgado que veio trazer as luzes da sua inteligência ao Seminário, e
com ele, inúmeras pessoas, que de certo ainda não conheciam a vida íntima do mesmo,
debaixo do ponto de vista cultural”.
O Ateísmo Militante foi ainda proferido na cidade do Porto, que recebeu o líder
integralista em um evento organizado pela Juventude Universitária do Porto, órgão da Acção
Católica que já havia, em 1944, convidado o autor para a conferência Aliança do Sim e do
Não. Dessa vez, em 14 de março, analisou questões em torno do comunismo e cristianismo. A
conferência que foi ouvida com interesse por onde passou, alcançou no Porto, segundo a
imprensa, sucesso estrondoso, a ponto de ser noticiada no Comércio do Porto: “A sala são
pôde comportar os convidados, sendo necessário instalar alto-falantes em outras
dependências, para que a voz do notável orador, traduzindo ideias admiráveis fosse ouvida
por todos”.1679 Após a aceitação, foi repetida no Ginásio do Liceu em Guarda. Segundo a
imprensa local, mais de mil e quinhentos bilhetes foram distribuídos para um grupo seleto que
estava presente para ouvir a palavra de ouro que vinha dos lábios eloquentes do líder
integralista.1680
A conferência teve como propósito refletir sobre a heresia do século XX, o ateísmo
militante, que era basicamente, a política doutrinária a favor do comunismo, uma organização
ateia com a intenção de propagar uma prática política, com isso a proposta de Plínio era criar
grupos de: “propagadores da Fé contra o ateísmo, arautos do Evangelho contra o materialismo
[...] Amar a Jesus”.1681 Assim que regressou do exílio, em coletiva de imprensa, afirmou que o
objetivo de sua doutrina tinha como propósito e ação: “Combater o comunismo mediante as
formas agnósticas duma política utilitária e sem Deus, não é somente um erro, mas também
uma imoralidade”.1682 Verifica-se, portanto, a necessidade de compreensão do pensamento e
ações lusas para o entendimento de práticas plinianas do pós-guerra.
Na mesma obra, contém a conferência Pio XII, apóstolo da paz. O Sumo Pontífice, em
dezembro de 1944, na mensagem radiofônica natalina, apontou determinados seguimentos
políticos para a sociedade que caminhava para o fim da guerra mundial (ver capítulo 8).
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Embalado na adoração ao papa e a consequente mensagem, proferiu conferência de total
exaltação ao líder máximo da igreja, em 12 de março de 1946, conforme noticiou o católico
Novidades: “Como temos anunciado, realiza-se hoje, às 21:30, na Associação Católica do
Porto, a tradicional sessão solene em honra do Santo Padre. [...] Plínio Salgado, que o Padre
Moreira das Neves apresentará, faz uma conferencia sobre Pio XII, apóstolo da paz”.1683 A
sessão solene que foi proposta a respeito “do aniversário da coroação do Papa”,1684 como de
costume, foi marcada pela presença de várias autoridades:

Assumiu a presidência o Senhor D. Agostinho de Jesus e Souza, que ficou ladeado
pelos srs. coronel Joviano Lopes, governador civil do Porto, general Gaudêncio da
Trindade, Prof. Amândio Tavares, reitor da Universidade do Porto, Padre Moreira
das Neves, António Roussel de Souza, Teófilo Seabra e comendador Araujo Lima,
vendo-se ainda em lugares especiais muitas pessoas de representação. 1685

Com repercussão em todo o país, o Diário do Porto notificou “O rev. Padre Moreira
das Neves, em breves, mas expressivas palavras traçou magistralmente o perfil moral e
intelectual do dr. Plínio Salgado”.1686 Segundo o Diário da Manhã, o integralista caracterizou
o ano de 1946 como “o ano da desilusão”,1687 paralelo que fez ao momento vivido com o fim
do conflito mundial e a ascensão liberal e socialista. Traçou algumas concepções acerca do
pontificado de Pio XII e as ações necessárias para a Igreja Católica no mundo contemporâneo.
O autor apontou o momento do mundo como desastroso, sendo a solução puramente humana
como um fracasso para a sociedade.1688 Apontou o valor do espírito como solução para o novo
direcionamento mundial do pós-guerra:

Ao considerar tudo isso, o nosso pensamento volta-se pata a única esperança do
Mundo em ruínas; a Igreja de Jesus Cristo [...] Plínio Salgado falou, depois, da
Igreja de Cristo como depositária da Verdade reveladora e de como a Redenção
continua a operar-se no Mundo.1689

Jesus Cristo, através da Igreja, seria a solução do mundo, mas vê-se que nessa
organização de poder, existe uma liderança, pautada no pensamento direcionado pela Igreja
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Católica. Plínio Salgado se enxergava como tal força em um momento de retorno ao Brasil
através de mecanismos de exaltação da palavra cristã. Como possuía a referência do momento
nas palavras do Sumo Pontífice, segundo o jornal O Século: “ao concluir, entre palmas, o Sr.
dr. Plínio Salgado voltou a referir-se a Pio XII e ao seu apostolado a favor da paz”.1690
Palavras que foram caracterizadas pelo Comércio do Porto como um: “desfile de ideias
apresentadas com a mais elevada expressão literária e repletas de imagens ricas de
originalidade”.1691
A conferência, como sempre, foi reproduzida pelo editor Padre Moreira das Neves no
jornal Novidades que, no dia seguinte, publicou trechos de exaltações ao Papa Pio XII.1692 A
íntegra foi editada no livro mencionado e nela expressou: “Esse o Papa da Paz! Esse o
portador da palavra de Jesus Cristo, que continua a dirigir-se a todos os povos e a todos os
governantes”.1693 A direção dos governantes foi peça chave da política mundial
principalmente no momento do pós-guerra, notadamente em relação à defesa papal em torno
da democracia cristã em voga na ocasião e a condenação do autoritarismo.
Com a repercussão alcançada, em 1946, o autor recebeu um convite da Editorial Pro
Domo para publicar uma coletânea de seus textos. Ele afirmou ter revelado ao público
português, através do livro Madrugada do Espírito, como se processou a evolução política do
integralismo até a organização das ideias ao ponto de elaboração e cristalização de Vida de
Jesus. Com isso, organizou uma antologia dos escritos contidos em alguns livros de referência
do pensamento integralista da década de 1930.1694 O autor não apresentou nenhum texto novo,
pois todos são réplicas exatas de outros livros.1695 Em 1946 o autor mostrava certa
preocupação em rememorar suas concepções políticas, uma vez que o regresso estava
próximo e a política integralista, não mais a mesma de antes, lutava para ser recomposta; no
entanto, a força do momento era sem dúvida a pregação religiosa, que movimentava a
organização cultural conservadora lusitana.
No sentido religioso, o ano de 1946 foi fundamental para suas práticas organizativas.
A preparação política em torno do discurso religioso na volta ao Brasil estava sendo
preparada há tempos e o momento era de conclusão para sair do exílio com uma articulação
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Idem. Madrugada... op. cit., p. 9-10.
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totalmente estruturada, com a intenção de demonstrar sobriedade política com a matriz
religiosa e eliminar a imagem fascista e autoritária existente; constuindo em seu lugar, a
imagem de um democrata que era guiado por Deus, portanto, seu representante. É notório que
o jornal Novidades abria constantemente espaço para a atuação e visibilidade de Plínio
Salgado, assim como outros veículos midiáticos, mas o Novidades, por ser ligado à Igreja
Católica e ter o amigo padre das Neves como editor, foi sem dúvida um elemento de
contribuição. Em 19 de março de 1946, publicou o artigo Um mundo existe que o mundo não
conhece com o objetivo mais uma vez de afirmar o momento como um tempo de ordenação
cristã.

Um mundo existe que o mundo não conhece. É esse o mundo que eu vejo, com os
olhos da minha alma, quando estendo o meu pensamento pelos continentes da terra,
pelos cinco mares em que desabrocham as ilhas e cujas orlas beijam as praias de
todos os povos. Vejo a comunhão da nossa Igreja. [...] um mundo que o mundo não
conhece, o mundo de Cristo, a comunhão dos santos, mundo onde a Redenção se
opera e a Luz Verdadeira achara e aquece, e a água da vida eterna dessedenta e dá
começo à própria. Eternidade nos limites da terra limitada... 1696

No Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, no Fundo Plínio Salgado, há vinte cinco
páginas datilografadas de uma conferência proferida na cidade de Beja, no Teatro Pax Júlia,
no Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1946, com o tema: Jesus Cristo trabalhador. Como era
costume, foi recebido pelo governo local e, com status de grande intelectual, recebeu o
seguinte tratamento pela imprensa: “O ilustre conferencista foi recebido naquele teatro com
uma vibrante e demorada salva de palmas. [...] Durante duas horas, o distinto orador dissertou
brilhantemente sobre o tema da sua conferência. [...] antes de iniciar a conferência, saudou o
Sr. Bispo de Beja”.1697 Segundo o oficial Diário da Manhã, “Plínio Salgado prendeu, durante
largo tempo, a atenção do seleto auditório, tendo recebido, ao terminar, fartos e calorosos
aplausos”.1698Antes de receber demorados aplausos, o autor associou Jesus a um verdadeiro
trabalhador, mostrando ser Cristo, o exemplo a ser seguido por todos os homens, retirando
assim, a sociedade do caminho da concepção burguesa capitalista e dos doutrinadores
marxistas.1699
Em um clima de despedida dos conservadores católicos portugueses, iniciou uma série
de atividades com a intenção de deixar suas marcas finais em solo luso. Em 07 de maio de
1946, foi homenageado pelo diretor da obra salesiana, Padre Hermenegildo Carrá e, de
1696
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improviso, proferiu a conferência As obras salesianas em Portugal e no Brasil.1700 Em
seguimento aos festejos do regresso, em 10 de junho de 1946 proferiu a conferência Pequenas
coisas,1701 no salão do Patronato de São Sebastião da Pedreira em benefício a instituições
beneficentes, organizada pela Liga de Acção Católica Feminina. 1702 O jornal Novidades
exaltou a “compaixão” de Plínio Salgado por colaborar com quem precisa em Portugal ao
afirmar que o escritor e orador brasileiro, tem sido incansável na colaboração, não só em
relação ao apostolado católico, mas nas numerosas obras de assistência e caridade.1703
Com um tom emotivo, em relação ao regresso e pela causa por que realizava o evento,
através da presidência de D. Manuel Trindade Salgueiro, o Bispo de Helenópole, 1704 o
conferencista “findou, na boca e todos os assistentes, à sessão, num cântico de louvor aos que
ali trabalham e numa prece para que Deus cumule de bênçãos, obra tão excelente e já de tão
marcada projeção”.1705 A base da conferência do poeta, artista e teólogo – caracterizado pela
imprensa como metafísico, por sondar infinitamente pequeno e ascender ao infinitamente
grande, penetrando assim no átomo e elevar-se ao astro1706 – teve como fundamento a análise
evidenciada da importância dos pequenos atos de fé na nossa vida cotidiana, em pequenos
atos do dia-a-dia, visualizando a importância constante de Deus e da palavra de Cristo contra
os males que rondam o mundo, notadamente o materialismo.1707 O jornal conservador A voz
noticiou a conferência apontando que o orador:

Fez uma análise penetrante do materialismo científico e do laicismo moral do século
passado, e estigmatizou a sociedade falsamente cristã, apenas rotulada de
cristianismo, do atual. Advogou, em consequência, a necessidade instante de formar
as nossas vidas, em Cristo. E apontou a mulher como a grande obreira dessa grande
e incomparável vitória. Falou, em seguida, da missão gloriosa e decisiva, que
Portugal e o Brasil têm a realizar no mundo, missão que se impõem começar a
cumprir desde já, para dar exemplo a todas as nações e as conquistas para Jesus. 1708

Ainda em relação à sustentação antimaterialista, o jornal Diário da Manhã divulgou
um depoimento do conferencista no ato do evento, quando em visita ao Patronato de São
1700
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Sebastião da Pedreira afirmou que: “é com obras como esta que se luta contra o perigo
comunista; não é com armas nem com palavras espaventosas e atos teatrais que se dominará a
avalanche materialista que da estepe investe contra a velha Europa de fortes tradições”.1709
Mais uma vez, transpareceu em Plínio o sentido cristão da política e a busca por um símbolo
de sabedoria e liderança em um momento de turbulências e incertezas, em 1946.
A defesa da nova sociedade cristã era o reflexo do que buscava promover no Brasil, no
momento do retorno, com uma possível elevação de seu nome no cenário político nacional e
em torno desse objetivo, o autor proferiu a última conferência em Lisboa Sentido e força do
apostolado cristão, em 20 de junho de 1946. No entanto, essa não foi sua última conferência
em Portugal; pois, em 27 de junho, ministrou a conferência Adeus a Pedro Álvares Cabral, no
Teatro Rosa Damasceno, na região do Ribatejo.
A última atividade na capital ocorreu perante numeroso auditório, sob a presidência do
Cardeal Patriarca, e foi realizada no dia 20 de junho de 1946, no salão do Conservatório
Nacional a pedido da Liga Católica Feminina.1710 Como de costume, contou coma presença de
várias personalidades políticas e religiosas que segundo A voz “deram à sessão cunho
verdadeiramente representativo”.1711 A presença do Cardeal Patriarca marcava mais uma vez
a importância institucional que a Igreja Católica lhe concedia, ao contrário do Brasil, em que
o apoio sempre foi restrito a alguns membros do clero. O tom de oficialidade que marcava as
conferências era notório. Segundo Novidades:

Às 18 horas em ponto, chegava a Sua Eminência o Senhor Cardeal Patriarca
acompanhado pelo ver. Padre Domingos da Apresentação Fernandes e Padre José
Maria Rodrigues. O venerado Prelado foi recebido pelo diretor no átrio do
Conservatório pelo diretor, dr. Ivo Cruz e pela direção da L.A.C.F. Momentos
depois, Sua Eminência tomava lugar na tribuna principal do salão onde ia realizar-se
a conferência.1712

A presença de membros do alto clero na conferência religiosa do leigo Plínio Salgado
mostrava a importância adquirida em Portugal e esse último discurso era reflexo do seu
destaque no cenário político-religioso português. Segundo o jornal Diário da Manhã, o salão
“foi pequeno para conter os admiradores do insigne pensador brasileiro, que ali recebeu uma
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das mais calorosas manifestações de simpatia registrada no decorrer da sua fulgurante
carreira”.1713 A notória admiração da intelectualidade portuguesa alcançou uma proporção
tamanha que os valores lusitanos, já presentes na formação de Plínio Salgado, passaram a ser
mais rígidos nesse momento. O jornal Vitória destacou a conferência e, em tom de lamento
pela despedida do autor, afirmou:

Plínio Salgado, o admirável brasileiro que deu aos portugueses as mais fortes razões
para o entendimento do verdadeiro sentido da fraternidade luso-brasileira, escolheu
o dia do Corpo de Deus para se despedir de nós. [...] E o seu talento que lhe dá
tantos ouvidos no mundo. É o seu cristianismo vivido que o conduz a colocar ao
serviço do Mestre, os dons que recebeu. [...] Falando do Sentido e força do
apostolado cristão, indicou Plínio Salgado a vocação missionária lusíada e a
atualidade viva da sua aplicação num mundo que asfixia a míngua de
cristianismo.1714

A imagem apostolar era contínua, assim como a formação da imagem de lusobrasileiro no sentido da sua formação intelectual no exílio. A importância dada ao momento
vivido era notória, pois os passos a serem dados, com o retorno que se aproximava seriam
fundamentais no projeto em torno do Partido de Representação Popular (PRP). Uma nova
roupagem política do integralismo na democracia brasileira e o espiritualismo pliniano eram
elementos fundamentais para o projeto, assim como a visibilidade alcançada em Portugal.
Após a apresentação feita pelo apóstolo da Acção Católica, Padre Domingos da Apresentação
Fernandes, de acordo com o jornal Diário de Notícias, o autor expressou palavras de
agradecimento e fé:

Depois de agradecer as palavras que lhe foram endereçadas e de pedir a todos os
presentes que rogassem a Deus nas suas orações toda a ajuda para o objetivo que vai
nortear a sua vida no Brasil, para onde regressará dentro de um mês, fez, a propósito
da solenidade do dia a apologia de Jesus, cuja vida, paixão e morte descreveu,
dizendo que na hora grave que passa se impõe imitá-lo. Desenvolvendo largamente
o seu tema afirmou que os tempos de hoje bem demonstram como tudo está
edificado sobre areia de uma forma inconsciente e falaz. É preciso, pois, reconstruir
sobre a rocha sólida, porque a ordem humana está baseada na ordem cristã. [...] a
todos convidou a exercerem o apostolado cristão, porque a religião é a fonte das
energias dos movimentos mentais da História.1715

Na última conferência, seu discurso não poderia ter sido outro. O cristianismo
profético e a exaltação de Portugal, no sentido de buscar um espaço na nova civilização que
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estava para iniciar, era a tônica central das conferências. Estrategicamente, Portugal sempre
ocupou um papel de destaque no tema das suas falas no sentido claro de atingir os
nacionalistas em questão. Em Vida de Jesus essa relação: Plínio/Jesus era visível, nesse
momento destacou a necessidade de imitá-lo. Buscava, através do esforço religioso,
mecanismos para se colocar como centro de destaque na sociedade, pois a busca pelo
salvacionismo messiânico voltava a fazer parte privilegiada do pensamento pliniano, cuja
pretensão era ser recebido no Brasil como uma espécie de messias que saiu de Portugal para
salvar e colocar os brasileiros na rota do cristianismo e sob a sua liderança. Esse “plano” não
foi consolidado, principalmente, porque o Plínio de Portugal não foi o mesmo no Brasil, ou
seja, o reconhecimento e exaltação que encontrava na Europa, não serão vistos em nenhum
momento no retorno do exílio. No entanto, em torno do projeto de associação entre Brasil e
Portugal através do seu nome, o Diário da Manhã ressaltou:

Falou do seu amor por Portugal e pelo Brasil, ambos irmanados pelo sangue, pela
tradição – ambos expoentes magníficos da raça lusíada. [...] concluiu lembrando que
a distância dos mares – por maior que seja – não será capaz de afastar os que estão
unidos pela mesma fé em Cristo; por isso, ele continuaria tão perto de todos os que o
ouviram como estava agora. E terminou com uma magnífica prece, em que associou
os nomes de Brasil e de Portugal na invocação de um destino glorioso de comuns
anseios e superior espiritualidade católica.1716

Acredita-se que o cristianismo era realmente uma crença e um valor de grande
importância na vida dele. No entanto, percebe-se uma utilização e um manejo do aspecto
religioso para o fim político, pois sempre que era necessária alguma mudança ou ação de
maior relevância, a religião e o apelo a Deus eram lembrados. Não foi diferente nesse
momento, no qual desenvolveu um discurso profético com a intenção de se colocar como a
representação máxima entre os dois países. Passou a ser um árduo defensor dos valores e
interesses de Portugal no Brasil. O jornal Vitória destacou:

Plínio Salgado não se despediu porque não se vai separar de nós e para que não
ficasse nos outros a pena que ele não tem, porque sente cristãmente o sentido do seu
afastamento, dir-se-ia que viveu preocupado com a cristianização dos portugueses
para que nesta hora de despedida fosse maior o número dos que se despediram sem
pena de o ver partir.1717
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Sua passagem em Portugal não foi apagada, seja no sentido político, religioso ou até
mesmo afetivo, uma vez que a criação de laços sociais foi intensa. Viveu cerca de sete anos
no país, uma nova vida foi criada e estabelecida. A despedida, através da conferência, ocorreu
em tom emotivo através da mídia que sempre esteve ao seu lado.

No átrio do Conservatório, Plínio Salgado foi cumprimentado por inúmeras pessoas
que assistiam à conferência: escritores, artistas, sacerdotes, jornalistas e muitas
senhoras da nossa melhor sociedade. De súbito, fez-se um momento de silêncio e
viram-se lágrimas nalguns olhos.1718

A conferência foi publicada no órgão oficial da União Nacional, Diário da Manhã, em
22 de junho.1719 Um roteiro datilografado encontra-se no Fundo Plínio Salgado do Arquivo
Público e Histórico de Rio Claro.1720 A conferência causou a emoção dos presentes e tinha
como propósito mesclar a nacionalidade lusitana com o cristianismo constantemente presente
nas palavras do autor: “A Nacionalidade Lusíada fundou-se com o Cristo e com Ele dilatouse, expandiu-se, ganhou os oceanos e realizou-se em grande Império. Com o Cristo devemos
andar todos os povos de origem lusíada: só o Cristo devemos imitar”.1721 Observa-se mais
uma vez a busca de relações do estabelecimento de matrizes fundamentais para a
consolidação pliniana em Portugal.
Ainda no exílio, lançou, pela editora Ática, o livro A Tua Cruz, Senhor... e outros
escritos que, posteriormente, foi lançada no Brasil pela Livraria Clássica Brasileira. O livro,
composto por pequenas reflexões acerca do cristianismo, tem como propósito promover a
constante doutrinação. O autor afirma: “Que fazer, Senhor, para dar a compreender aos
Homens o segredo da tua Cruz?”.1722 Uma obra essencialmente teológica para fixar ainda
mais o momento cristão e acima de tudo, católico. A busca incessante por um espaço na
intelectualidade cristã era o anseio do autor naquele momento na intenção de se firmar como
político que usava a teologia como peça de fundamentação.
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7.3 NEM A MULHER-BONECA, NEM A MULHER-SOLDADO

Em benefício às casas de São Vicente de Paulo, em 23 de fevereiro de 1946, o autor
proferiu, no Teatro Trindade, em Lisboa,1723 a conferência A mulher no século XX, evento
organizado pelas ilustres senhoras da obra religiosa.1724 Assim como as outras atividades do
autor em Portugal, o evento foi marcado por uma forte repercussão midiática. O católico
Novidades noticiou a expectativa que havia em torno das palavras de Salgado, pois a
associação estabelecida entre o autor e a doutrina social da igreja eram questões evidentes e
intensas que marcavam profundamente a presença do líder integralista em Portugal, sendo
essa a imagem do exílio: “vem sendo, pelo fulgor da sua palavra, e pelo apostolado de uma
doutrina que ele vive como católico integral, que é, o mais alto Embaixador do catolicismo
social cuja realização é um dos grandes títulos de honra do Brasil cristão que criamos”.1725
Inicialmente o tema era uma incógnita para a sociedade lisboeta, pois a temática
“mulher” nunca foi tratada por ele, no entanto, em entrevista ao microfone da Rádio
Renascença, o autor esclareceu o conteúdo da conferência e mostrou mais uma vez tratar-se
da exaltação do cristianismo, no entanto com a utilização da mulher como foco de análise e
engrandecimento de suas análises. Na seção De tudo um pouco, o entrevistador Paulo Bravio
pediu-lhe para comentar alguma coisa sobre a conferência e, ao responder, Plínio disse:

O tema já está anunciado. Falarei sobre A mulher no século XX. Para quem me
conhece, fácil será adivinhar como encaro esse problema. Fá-lo-ei do ponto de vista
cristão e de acordo com ciência dos nossos dias. Mostrarei que não existe um
problema da mulher em cada século, porém apenas o problema da mulher em todos
os séculos.1726

O evento foi caracterizado como uma notável e ardente lição de cristianismo “com a
qual o grande escritor e pensador brasileiro arrebatou uma assistência de verdadeiro escol e
para a qual foi pequeno o Teatro Trindade”.1727 Já o conferencista foi classificado pelo
Professor Luís Pinto Coelho, comissário nacional da Mocidade Portuguesa1728 como “um dos
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mais altos embaixadores do catolicismo social brasileiro”.1729 O autor falou aproximadamente
“cerca de hora e meia, sendo, a cada passo, interrompido com calorosos aplausos”.1730 O
sucesso do evento beneficente foi direcionado ao conferencista que segundo o jornal A voz:

O nome de Plínio Salgado foi, porventura, a mágica varinha de condão que atraiu
toda aquela multidão ansiosa de sentir o poder surpreendente da sua palavra.
Assistência de elite – intelectuais, artistas, diplomatas, todas as notabilidades
lisboetas – em que a mulher portuguesa, deliciosamente representada por uma
deslumbrante maioria, punha nota feminina da sua curiosidade e do seu interesse em
ouvir o que, acerca delas, pensa Plínio Salgado, neste atormentado e delirante século
XX.1731

Com a conferência, o autor conseguiu demarcar ainda mais a aceitação sobre o público
feminino, caracterização que já era presente em momentos anteriores em outros eventos, mas
com um discurso a favor da feminilidade na sociedade moderna. Atingiu com A mulher do
século XX novos grupos intelectuais, demarcando ainda mais a posição de apóstolo do
cristianismo católico social em busca da liderança política em um novo mundo que estava por
vir no pós-guerra.
Buscou analisar a evolução do papel da mulher por toda a história, desde a antiguidade
até os dias contemporâneos e, em uma visão crítica baseada no limite do cristianismo, fez uma
análise sobre o papel da mulher na sociedade moderna do pós-guerra. O autor evocou o
sentido da maternidade para iniciar uma concepção política da mulher contemporânea ao
afirmar que: “Não importa que, em razão de qualquer motivo justo, ela não tenha filhos. Para
ser mãe psicologicamente, familiarmente, socialmente, intelectualmente, e até politicamente,
não importa o ter ou não ter filhos. O essencial é que a ação da mulher no seu meio se exerça
num sentido maternal”.1732 O objetivo era despertar a mãe que existe em toda a mulher e dessa

ordem, no gosto da disciplina, no culto dos deveres morais, cívicos e militares. À MP deveriam pertencer, os
jovens dos sete aos quatorze anos e eram divididos em quatro grupos: Lusitos, dos 7 aos 10 anos; Infantes, dos
10 aos 14 anos; Vanguardistas, dos 14 aos 17 anos; Cadetes, dos 17 aos 25 anos. O líder máximo da MP era um
comissário nacional, nomeado pelo ministro da Educação Nacional, subordinado ao Presidente do Conselho de
Ministros. Na ocasião da conferência de Plínio Salgado, o comissário nacional Luís Pinto Coelho, havia entrado
há alguns meses no cargo que ocupou até 1951 com a intenção de adaptar o órgão ao novo período do pósguerra. O MP foi extinto em 25 de abril de 1974. Cf. KUIN, Simon. A Mocidade Portuguesa nos anos 30:
anteprojectos e instauração de uma organização paramilitar da juventude. Análise Social, Lisboa, n. 122, p. 555588, 1993; VIANA, Luís. A Mocidade Portuguesa e o liceu: lá vamos contando... (1936-1974). Lisboa: Educa,
2001.
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“A Mulher no século XX” apreciada por Plínio Salgado. Diário de Notícias, Lisboa, 24 fev. 1946.
1730
O problema da mulher em nosso século é o problema da mulher em todos os séculos. Novidades, Lisboa, 24
fev. 1946.
1731
Dentro do realismo cristão a mulher encontra a fórmula da sua plena realização social – afirmou Plínio
Salgado na sua notável conferência no Teatro da Trindade. A voz, Lisboa, 24 fev. 1946.
1732
SALGADO, Plínio. A mulher no século XX. São Paulo: Guanumby, 1949. p. 73-74.
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forma inserir a mulher no papel político e intelectual cristão, principalmente por ser essa uma
das principais bases de sustentação do catolicismo social.1733
A repercussão em torno das palavras sobre a mulher, no século XX, foi comparável à
conferência Aliança do Sim e do Não a qual apenas não obteve mais propagação que Vida de
Jesus na imprensa lusitana. No jornal O Comércio do Porto, em um artigo escrito por Maria
Adelaide Paiva, a conferência foi notificada como conselhos sábios e urgentes e ainda
destacou que não havia “expressão capaz de dar a medida exata da sua necessidade em
tempos tão difíceis e de tamanho perigo social”.1734 Em artigo divulgado na seção Da
Mulher1735 do jornal Novidades, a escritora Bertha Leite1736 afirmou: “Plínio Salgado é
decerto além da glória do pensamento brasileiro e honra da língua portuguesa, o apóstolo
magnânimo que parte e reparte os melhores ensinamentos por quantos deles carecem mais
urgentes”.1737 Observa-se uma intensa repercussão no núcleo feminino português que aceitou
suas palavras e ainda se emocionou como Maria Trigueiros que proferiu uma “Palestra
Educativa” intitulada Grandes Verdades cuja temática era a conferência A mulher do século
XX. A autora destacou a reação do público presente no Teatro Trindade no dia 23 de fevereiro
de 1946: “Vimos lágrimas de intensa compreensão em muitos olhos femininos;
simultaneamente, sorrisos de graça intencional que eram francos aplausos, a sublinharem e
entusiasmo daquela hora”.1738
A intensidade e repercussão das palavras sobre a mulher alcançaram mais força em
junho de 1946 quando a Livraria Tavares Martins, do Porto, publicou o livro A mulher do
século XX1739com base na conferência realizada em Lisboa, no mês de fevereiro. O jornal A
voz ao noticiar afirmou: “O ilustre brasileiro (agora português de coração) dedica o seu livro
às mães, esposas, noivas, irmãs, da Nação Portuguesa e da Pátria Brasileira”.1740 Alguns
textos da obra foram publicados em periódicos portugueses1741 antes mesmo do lançamento,
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A visão da mulher estava inserida no ideário mariano, que era aquela que estava apta para estabelecer um
papel de mãe cuidadora, mulher de família e de boa conduta que pregava a devoção ao marido e aos filhos,
aproximando ao culto a Virgem Maria.
1734
PAIVA, Maria Adelaide. Mulheres e crianças: um escritor brasileiro. O Comércio do Porto, Porto, 15 abr.
1946.
1735
Seção dirigida por Maria de Carvalho.
1736
Autora da obra: LEITE, Bertha. A Mulher na História de Portugal. Lisboa: Centro Tipográfico, 1940.
1737
Idem. A lição de Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 05 ago. 1946.
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TRIGUEIROS, Maria. Grandes Verdades (APHRC/FPS-100.003.001).
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Lista de autores com livros autorizados e proibidos. Relatório n. 4772. Autorização n. 4772.
(ANTT/SNI/Cx.56).
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“A Mulher no século XX” Plínio Salgado. Livraria Tavares Martins, Porto. A voz, Lisboa, 24 jun. 1946.
1741
Em fevereiro de 1946, o jornal Novidades publicou um dos principais capítulos da conferência: SALGADO,
Plínio. Nem a mulher-boneca nem a mulher-soldado. Novidades, Lisboa, 27 fev. 1946. Em abril publicou: Idem.
Instrução e educação da mulher. Jornal de Beira, Viseu, 20 abr. 1946. No quinzenário da JEC publicou mais um
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como estratégia de Plínio para divulgar a obra, uma vez que enxergava A mulher no século XX
como uma obra de primeiro nível, estando no mesmo patamar de outros clássicos plinianos.
No ato de lançamento da obra, o católico Novidades nomeou-o como

Um doutrinador seguro, moderno, audaz, consciencioso e dinâmico: inteligência
lucidíssima e palavra fluente, dominadora, posta ao serviço da grande obra da
restauração das mentes e dos costumes da gente portuguesa, na compreensão e na
difusão admirável, através desse apostolado de tribuna e de imprensa.1742

A notoriedade triunfante, apontada pelo Jornal de Notícias,1743 daquele que ganhou
fama, admiração e simpatia com sua formação e discurso espiritual, foi intensificada com a
obra delineadora da mulher como uma refém da concepção materialista, pois a feminilidade
da mulher foi destruída justamente pela presença de um marxismo que intelectualmente
transgrediu a mulher do seu verdadeiro objetivo moral familiar e cristão. Para o autor o
problema da mulher é uma construção passada que deve ser solucionado através da única
solução existente, o cristianismo. Com a busca do discurso cristão, a moralidade deveria ser
alcançada pela mulher em um combate contra valores anticristãos, principalmente no
momento em que o mundo estava inserido no período pós-guerra. Defendia a inserção da
mulher no mercado de trabalho, no entanto com certos limites, pois seria impossível a
igualdade total perante o homem. A partir dessa análise, pode-se perceber a distinção de
gêneros presente no pensamento pliniano cujo ponto central é o valor maternal e familiar da
mulher na sociedade.1744
A vulnerabilidade feminina seria protegida pelo cristianismo do grande mal da
sociedade: o materialismo que impedia a formação moral, religiosa e familiar. Por isso a
presença da Igreja Católica era fundamental para proteger os indivíduos e a instituição família
do perigo que rondava o mundo, tendo a mulher uma função maternal de suma importância no
capítulo: SALGADO, Plínio. O homem do nosso tempo. Flama: quinzenário da JEC. Lisboa, abr. 1946. Essa era
uma prática comum utilizada por Plínio Salgado, principalmente pela facilidade que possuía para publicar nos
periódicos devido à rede interrelacional estabelecida em Portugal. Ao regressar para o Brasil, continuou com a
mesma prática e publicou posteriormente o livro A mulher no século XX em capítulos no jornal Idade Nova.
CALIL, Gilberto Grassi. A imprensa integralista no Pós-Guerra: os jornais Reação Brasileira, Idade Nova e A
Marcha. In: GONÇALVES; SIMÕES, 2011, op. cit., p. 333.
1742
“A mulher no século XX” por Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 07 jun. 1946
1743
Livros. Jornal de Notícias, Porto, 25 jun. 1946.
1744
Sobre a relação de gênero conferir: Cf.: MATOS, Maria Izilda Santos de. História das Mulheres e Gênero:
usos e perspectivas. Caderno Espaço Feminino, Uberlândia, v. 3, n. 1-2, p. 35-50, 1996; Idem. Por uma história
da mulher. Bauru: EDUSC, 2000; Idem. História, mulher e poder: invisibilidade ao gênero. In: SILVA, Gilvan
Ventura da; NADER, Maria Beatriz; FRANCO, Sebastião Pimentel (Org.). História, mulher e poder. Vitória:
EDUFES, 2006; Idem. Gênero Trajetória e perspectivas na historiografia contemporânea. In: SAMARA, Eni de
Mesquita; SOHIET, Raquel; MATOS, Maria Izilda Santos de (Org.). Gênero em Debate: Trajetórias e
Perspectivas na Historiografia Contemporânea. São Paulo: EDUC, 1997.
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sentido de proteger do perigo desestruturador da ordem social. Em torno dessa concepção,
analisou o contrassenso entre as possíveis mulheres e apontou qual delas seguiria o modelo
apontado pelo autor em Novidades. Segundo ele, deveria ser uma mulher capaz de:

Influir maternalmente na solução das graves questões de assistência, de amparo e
justiça, em prol dos trabalhadores, não somente recompondo equilíbrios
econômicos, porém sobretudo recompondo equilíbrios morais; dedicar uma parte do
seu tempo ao apostolado cristão e ao levantamento das energias da Pátria pelo culto
das virtudes antigas e das preclaras tradições da honra nacional.1745

A mulher deveria vestir o rótulo do catolicismo antimaterialista e para isso analisou as
três vertentes femininas existentes: a boneca, a soldado e a cristã.

Dois erros são correntes na civilização atual no que concerne ao papel da mulher: o
dos que pretendem que ela seja um simples bibelot, um ser vivendo apenas em
função da sua feminilidade física; e o dos que, no extremo oposto, querem que ela
exerça todas as funções do homem na sociedade, desde as fábricas e os campos até
ao exercício de certas profissões, que contrariam a sua natureza. Estes pretendem
fazer da mulher um concorrente do homem, firmando como regra o que só como
exceção deve ser tomado quando, por circunstâncias especiais, a mulher necessita
prover a própria subsistência ou a de seus filhos. O serviço das mulheres nas
fábricas, nos escritórios ou no comércio deve, evidentemente, ser permitido, desde
que constitua o escudo que as preserva da miséria material e moral, e não um meio
para perdê-las. Entretanto, precisamos sempre considerar o afastamento da mulher
do lar, como evidente anormalidade biológica, pois partindo do fundamento da
diferenciação física e do desenvolvimento dos filhos depois de nascidos, em ritmo
muito mais lento do que nas outras espécies animais, temos de convir que a missão
da mulher é, acima de tudo, a missão educativa da criança e disciplinadora da casa,
numa palavra: a preparação das gerações futuras, a manutenção do tipo social mais
conveniente à vitalidade da Espécie, aos destinos nacionais e às supremas
finalidades do Espírito. Como, pois, educar a mulher? Formando o seu caráter, de
modo que ela não seja nem a boneca de cabecinha vazia só preocupada com o luxo,
a exibição, as futilidades de uma vida ociosa, nem também o ente desgracioso, de
passo militar e atitudes masculinas, a aspirar a uma igualdade ridícula com o
homem, uma igualdade de funções e não de direitos e deveres inerentes e
diferenciações imprescritíveis.1746

Definiu alguns aspectos de relevância na composição analítica da mulher do século
XX. Impediu a igualdade ao homem, mostrando a necessidade de caracterizar a diferenciação
física e biológica, no entanto, não a impede de alcançar espaços e conquistas sociais, mas
obviamente dentro da baliza cristã e acima de tudo subordinada ao esposo e à família,
colocada como o ponto máximo da relação social, uma vez que a missão educativa,
disciplinadora e familiar estava sob a responsabilidade da mulher/mãe. Através do
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impedimento da criação da mulher-boneca, bloqueava o estabelecimento da mulher
capitalista, consumista e consequentemente aliada ao liberalismo e, em relação à mulhersoldado, faz menções deixando transparecer o impedimento da mulher comunista, assim
levando a sociedade do pós-guerra à visão de uma mulher segura e “ordeira”, a religiosa,
familiar e do lar. A partir dessa caracterização, o jornal Diário da Manhã, ao analisar o
lançamento do livro A mulher no século XX, afirmou:

O novo livro de Plínio Salgado pode e deve ser tomado como a projeção na nossa
vida literária das claridades novas trazidas à terra portuguesa pelas aparições de
Fátima, em que a Virgem, na bela asserção do escritor, quis ser também mulher do
século para como tal ser tomada, por exemplo, guia e modelo.1747

A aceitação sociopolítica da cultura portuguesa ao pensamento da “mulher de Plínio”
foi evidente, principalmente pela marcante consolidação do nome do autor no cenário luso. A
busca por um componente social e religioso era sua luta constante e, no assunto “mulher”,
encontrou uma fonte de lucros e vantagens para a criação de concepções benéficas a seu
pensamento e principalmente em torno do projeto político que almejava a consolidação do
Plínio-católico.

7.4 PROPAGAÇÃO NACIONALISTA CRISTÃ LUSO-BRASILEIRA

A presença intelectual de Plínio Salgado em Portugal não foi restrita a aspectos
religiosos, apesar de verificar a temática com expressão no exílio. Em torno de uma
concepção nacionalista, o líder integralista, proferiu diversas reflexões sobre a relação
necessária entre Brasil e Portugal. Como afirmando, ele se intitulava um luso-brasileiro e esse
rótulo era visível em sua concepção doutrinária. No entanto, as aparições nacionalistas foram
pautadas no momento final do exílio, período em que a Segunda Grande Guerra já estava
delineando o fim e o retorno do exilado poderia ser estabelecido em um futuro próximo.
Plínio Salgado começava a preparar reflexões nacionalistas em torno do pensamento religioso
criado até o momento com base no sucesso de Vida de Jesus.
As conferências relacionadas à temática nacionalista podem ser notadas com mais
propriedade a partir de 1945, quando esteve na cidade de Braga, em 13 de janeiro, no Instituto
Minhoto de Estudos Regionais para proferir a palestra Processos de formação das cidades
1747
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brasileiras. Os jornais locais, Diário do Minho e Correio do Minho, noticiaram, com uma
semana de antecedência e todos os dias, a conferência, como a realização de um grande
evento na cidade. “Há muito interesse em ouvi-lo”,1748 dizia a imprensa local que
complementou: “Aumenta o interesse à volta deste trabalho que o ilustre conferencista, e
homem das letras brasileiras e ainda geógrafo eminente vem proferir a Braga”.1749 Mais um
conhecimento que lhe foi atribuído, geólogo!1750 Destaca-se que as redes relacionais,
constantemente eram colocadas em prática, uma vez que o Instituto era dirigido pelo
integralista lusitano, Luís de Almeida Braga. A Vida de Jesus continuava a ser seu cartão de
visitas, como foi apontado pelo Correio do Minho ao falar do autor: “que é uma das glórias do
Brasil contemporâneo e cujo último trabalho a Vida de Jesus, lhe granjeou, entre nós, a maior
das admirações”.1751 A conferência foi dividida em três partes: “1. A – Descobrimento e
Catequese; 2 a – Mineração, 3 a – Iniciação agrária”.1752 Vê-se que, mesmo tratando de
assuntos ligados à brasilidade, aspectos do cristianismo foram eleitos para a reflexão em
Braga, determinando a associação de constante presença: Política e Religião. Outro jornal de
grande circulação em Braga, Diário do Minho, escreveu uma pequena biografia do autor na
intenção de exaltar o passado nacionalista e cristão daquele que foi denominado como um
“homem extraordinário”.1753
A conferência foi tratada como um estonteante sucesso. O jornal local afirmou: “foi
uma lição magistral, formosíssima, cheia de colorido, de beleza emotiva, de autêntico valor
literário, histórico, sociológico e geográfico”.1754 O evento, aberto pelo integralista Luís de
Almeida Braga, foi caracterizado como: “Páginas de história e de nacionalismo”1755 e com
repercussões nacionais. Em Lisboa, o jornal A voz divulgou palavras do Plínio Salgado no
sentido de consolidar a imagem luso-brasileira: “Disse ainda que o Brasil não pode nem
nunca poderá desligar-se do espírito lusíada que o criou e lhe deu uma alma imortal, fazendoo compartilhar da grande família latino-cristã”.1756 Repercussão semelhante no Porto, que
ressaltou os vibrantes aplausos dos presentes.1757
1748

Plínio Salgado no Instituto Minhoto. Correio do Minho, Braga, 09 jan. 1945.
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Luís de Almeida Braga, ao apresentá-lo aos presentes, deixou clara a proximidade
política entre eles através dos integralismos, e por isso o autor era tão bem visto, e tratado
como um irmão em Portugal. A relação política com os grupos conservadores foi o ponto
nevrálgico para a consolidação do Plínio cristão e intelectual do exílio.

Encarregaram-me os meus caros companheiros na direção desta casa de anunciar a
V.Ex.as que vão ter o alto prazer espiritual de ouvir e de aplaudir Plínio Salgado.
Com ternura fraterna cumpro o honroso encargo. Corro assim a cortina para que
passe o brasileiro insigne, que é um dos mais puros portugueses que ainda conheci.
Com as mesmas armas pelejamos a mesma batalha. E por isso, quando, vai para 6
anos, Plínio Salgado teve de acolher-se ao brando calor da Lareira lusitana, logo o
reconhecemos com a um irmão.1758

O sucesso da conferência fez com que fosse repetida no ano seguinte, em 25 de março
de 1946, em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II. O evento cultural foi organizado pela
Rey Colaço-Robles Monteiro, companhia portuguesa de teatro que tinha a simpatia de
Salazar. Dirigida pelo casal, Robles Monteiro e pela atriz Amélia Schmidt Lafourcade Rey
Colaço Robles Monteiro, o evento contou com uma forte presença feminina da sociedade
porguesa que era público assíduo e admirador do conferencista. 1759 Também foi amplamente
divulgado e caracterizou-o por ser: “o conferencista admirável, o fascinador de todos os que a
ouvem, pelos fulgores de uma inteligência cultissima”.1760 O conservador A voz estabeleceu
que: “Quando fala, dá ao que escreveu um tom de vida vibrante que quase corporiza as
palavras”.1761 A fala de Plínio Salgado era o ponto forte da sua presença em Portugal, pois
com boas relações e uma articulação bem elaborada estrategicamente, alcançava a todo
momento a simpatia da sociedade que o enxergava em 1946, como um legítimo português.
Disse o jornal Vitória: “O alto patriotismo de Plínio Salgado afirma claramente a raiz lusíada
de que tanto se orgulha, porque vê nela a garantia de uma floração dos calores eternos que
fazem a glória das nações. [...] A conferência de Plínio Salgado foi mais uma lição de
lusitanidade”.1762 O autor era estratégico em todas as ações. Não por coincidência, em uma
conferência, ao tratar da história do Brasil dedicou as palavras à Padroeira de Portugal,
comportamento que foi visto como um ato de sinceridade e fé.1763 Constantemente eram ações
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em busca da legitimação da sua imagem como intelectual, principalmente neste momento em
que o retorno ao Brasil aproximava-se.
A conferência realizada em Braga e Lisboa, foi transformada em livro, publicado em
Portugal,1764 pela editora Ática e tinha como propósito refletir sobre o nascimento das cidades
brasileiras no seio do cristianismo português. Vê-se, no decorrer do livro, uma exaltação da
cultura lusitana e de todo o processo de colonização na formação da brasilidade,
estabelecendo assim, o nível de vinculação com o lusitanismo, tendo o cristianismo como um
forte elo de ligação. O autor dedica o livro:

À Nação Portuguesa, e, homenagem aos antepassados comuns que construíram a
minha Pátria, deram-lhe uma nobre língua e uma gloriosa tradição e animaram-na,
por todo o sempre, com a alma religiosa que a integra na família lusíada das cinco
partes do mundo e na comunão universal do cristianismo ofereço este livro como
recordação de minha permanencia na sua linda terra e no meio da sua hospitaleira e
carinhosa gente.1765

Nessa fase, mostrou um momento de profundo nacionalismo no sentido de restauração
dos valores portugueses que estiveram presentes na formação da sociedade brasileira. Em
entrevista ao Diário do Minho, ao ser indagado sobre a impressão em relação aos portugueses,
respondeu:

Impressionam-me bem todas aquelas atividades tendentes a restaurar o tipo dos
antigos lusíadas que descobriram e fundaram a minha pátria e cuja tradição vinha
sendo esquecida sob a influência de ideias antinacionais. Marchar para o Futuro,
renovando-se através dos séculos mas conservando inalterável o sentido de um
nobre destino histórico, eis como gosto de ver Portugal. 1766

Foi no contexto de exaltação portuguesa e, ao mesmo tempo, sem esquecer dos valores
nacionais brasileiros, que Plínio Salgado, em 27 de janeiro de 1946, foi convidado de última
hora para as comemorações condestabrianas:

O eminente escritor Plínio Salgado, convidado à última hora para tomar parte na
sessão solene que se realiza às 22 horas na Associação dos Arqueólogos
Portugueses, presidida pelo sr. Bispo de Leiria em representação do sr. Cardela
Patriarca, dirá algumas palavras de encerramento, traçando, em síntese, o perfil do
Santo Condestável, no duplo aspecto nacional e religioso.1767
1764

Na versão impressa receberam uma versão ampliada intitulada Como nasceram as cidades do Brasil. Em
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O contexto era de valorização nacional e nada melhor que o o Santo Condestável para
a exaltação no evento que foi realizado nas ruínas do Convento do Carmo.1768 Em outras
oportunidades, fez referências ao “herói português”, Nuno Álvares, e dessa forma, sendo
caracterizado como um defensor do Império Português, assim como o nobre guerreiro, o
canonizado Santo Condestável. Antes do evento da Associação dos Arqueólogos Portugueses,
em 1944, foi referenciado em conferência na Emissora Nacional como uma pessoa detentora
de expressões iluminadas, referência ao Império Português de Nuno Álvares.1769
No evento de 1946, foi o responsável por uma oração denominada Santo
Condestável1770 A exaltação do herói português foi realizada em um duplo aspecto: nacional e
religioso, justamente as definições que buscava estabelecer no atual momento do pós-guerra.

Disse o sr. dr. Plínio Salgado que desejava escrever um trabalho desenvolvido sobre
a grande figura de Portugal que foi Nun’Alvares. Como brasileiro sentia júbilo e o
maior entusiamo nas comemorações Condestrabianas, ao evocar todas as fases da
vida do herói e do Santo, que deu à nação portuguesa individualidade própria,
dilatanto o Império da Fé. Nun’Alvares – disse – foi um místico, um homem de fé,
que confiava no braço de Deus que dirigia e sempre há-de dirigir Portugal.
Nun’Alvares sentiu as realidades profundas da raça e transformou a sua pátria numa
realidade histórica e serviu-a para melhor servir a Deus. 1771

Percebe-se a exaltação de Plínio Salgado pela cultura nacional Portuguesa e
principalmente pelos elementos de ligação de força religiosa no sentido de organização e
liderança política, sendo o espelho que buscava seguir no regresso ao Brasil. A relação entre
política e religião foi a tônica do discurso. Observa-se que, através de “mitos” e “heróis”,
buscava apoio para o novo projeto que estava em formação em um momento de preparação
para o retorno ao Brasil:

[...] não é possível separar o santo do herói, o homem do Estado, do homem de
Religião [...] A Pátria não pode ser dividida, retalhada, como presunto, pelo capricho
ou os interesses estratégicos ou econômicos de outras nações. Os povos não podem
ser deslocados como manadas de animais. O governo de um país não pode
constituir-se pela imposição de potências estrangeiras e toda intervenção na vida
interna de um povo pelos agentes diretos ou disfaçados de outro povo é atentatória
da soberania das Pátrias [...] Ensinou-nos Nun’Alvares que o supremos destino do
homem está em Deus.1772
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A velada de Nuno Alvares nas ruínas do Convento do Carmo. Novidades, Lisboa, 28 jan. 1946.
Nun’Alvares e a fundação do Império Português. Diário da Manhã, Lisboa, 30 abr. 1944.
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Com uma concepção político-cristã, intensificou ainda mais suas ações em torno do
nacionalismo e da relação luso-brasileira que, no momento, representava uma simbologia de
força e significação para a formação cultural pliniana. Em manuscrito datado em 1945,
intitulado Onde está o Brasil, o autor faz referência a um “novo Bandeirismo”1773 que era
justamente a nova proposta política e organizacional em uma nova concepção de vida política
do mundo pós-guerra.
Em três momentos dos anos de 1945 e 1946, proferiu a conferência que
posteriormente foi publicada como, A inquietação espiritual na literatura brasileira, no
entanto, com outros títulos. Com o objetivo de analisar a intelectualidade brasileira,
entretanto, focando especificamente a análise no pensamento de Farias Brito, o autor procurou
estabelecer uma série de paralelos e reflexões entre a intelectualidade e a necessidade do
avanço cristão, portanto, o filósofo brasileiro era o maior representante dessa concepção
político-cristã. A primeira das conferências com essa temática ocorreu em 12 de maio de
1945, na cidade de Viana do Castelo, no Teatro Sá da Bandeira. Antes do evento, o autor
participou de uma atividade no Seminário das Missões, quando foi recebido pelos jovens
seminaristas como uma expressão viva da palavra cristã. Tratado como uma liderança e figura
exemplar foi rodeado pelos alunos que queriam escutar palavras do autor de Vida de Jesus.1774
O jornal local, Notícias de Viana caracterizou o conferencista como o “expoente
máximo do gênio brasileiro”.1775 A conferência Os dramas espirituais nas letras do Brasil
teve repercussão por todo país, tendo sido publicado na capital que: “o grande escritor
brasileiro, que em Portugal tem ilustrado com a sua eloquência e palavra brilhante o
pensamento católico da nação irmã”.1776 O Diário do Minho afirmou tratar-se do “maior
escritor e pensador do Brasil contemporâneo”.1777
A conferência, proferida em outras oportunidades, foi publicada pela seção Cultura:
Suplemento para as Artes, as Letras e as Ciências do jornal Diário da Manhã, em 18 de
junho de 1946,1778 logo após o evento realizado, em Lisboa, no Teatro São Luís. No entanto, a
publicação oficial da palestra sobre a intelectualidade brasileira foi realizada oficialmente

1773
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apenas em 1956, quando o autor organizou as Obras Completas.1779 O objetivo central do
livro é refletir sobre a intelectualidade brasileira e mostrar a necessidade de uma literatura e
de uma vida cristã como pilar de sustentação para o fortalecimento da vida humana, ou seja, o
que estava pregando há anos. O autor desenvolveu um discurso intelectual, mas de forma
oculta, deixou subtendido que a sua visão sobre o mundo era a correta e que deveria ser
seguida por todos politicamente, era um momento de preparação para o fim do exílio que
estava se aproximando. Ao abordar a necessidade de uma literatura cristã, afirmou:

A sociedade que se diz cristã esquece-se de por em prática, no exercício das
atividades privadas e públicas, sociais e políticas, nacionais e internacionais, os
ensinamentos de Jesus Cristo contidos nos Evangelhos e explicados pela Igreja de
Pedro. Uma literatura perversa leva o erro a todos os lares, sob a forma do livro, do
jornal, da revista, do rádio, da televisão. Anima os costumes pagãos sob a capa de
ideias modernas e dos requintes da elegância. Dissolve a Família destruindo os
fundamentos da autoridade hierárquica do lar.1780

Observa-o, mais uma vez, com uma prática doutrinária em torno do cristianismo. No
momento das conferências, o autor alcançou uma posição de prestígio na intelectualidade
portuguesa e defendia que todos deveriam seguir palavras contidas em sua literatura, pois era
um representante do evangelho. Ocorria uma preparação e a busca de fortalecimento para um
novo momento: o regresso ao Brasil. Com isso, buscava apoio naqueles que auxiliaram a sua
formação política, como Farias Brito. Disse: “Os pensamentos de Farias Brito tornaram
conscientes batalhas subconscientes do povo brasileiro [...] Tudo na obra de Farias Brito
revela o anseio de gritar a sua crença num Deus pessoal, a sua concepção verdadeiramente
espiritualista da existência”.1781
A obra do filósofo brasileiro era referência para o integralista que apontava a força do
pensador na formação de outros intelectuais brasileiros, como Jackson de Figueiredo, um dos
que mais influenciou Plínio Salgado (ver capítulo 3), sendo aquele que estabeleceu o primeiro
laço de ligação entre o conservadorismo luso-brasileiro. Afirmou que: “A maior parte dos
jovens que leram as obras de Farias Brito no período de 1910 a 1930, caminhou resolutamente
para o espiritualismo, para o cristianismo. Alguns se fizeram católicos. Entre estes, Jackson de
Figueiredo”.1782
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Vê-se que com a obra, Plínio Salgado, mesmo sem citar suas obras, buscou fazer uma
espécie de análise biográfica, em que a exaltação da sua literatura e formação cultural era
evidente. O discurso em Viana do Castelo sobre essa intelectualidade cristã promoveu um
reflexo quase não visto em Portugal, quando o assunto era Plínio Salgado: divergência sobre o
resultado da conferência. Assim como todos os outros jornais, o Diário do Minho exaltou a
imagem do palestrante ao afirmar que: “E o Sr. Dr. Plínio Salgado, terminou por uma
verdadeira profissão de fé nos destinos do Brasil e de Portugal, que sempre defenderam e
espalharam a Civilização Cristã, única perdurável no vai-vem constante do mundo”.1783 No
entanto, o jornal Comércio do Porto, apesar de elogiar por um instante a conferência, critica a
forma como foi a público analisar temas delicados para a sociedade.

Se nos fosse permitido transformar o trabalho do escritor e pensador insigne, em
duas partes diferentes, diríamos: uma parte da sua obra foi superior, profunda séria,
brilhantíssima – outra parte foi infeliz. Porquê? Plínio Salgado, intitulou a sua obra
Os dramas espirituais nas letras do Brasil. E indo ao século XVIII e daí por diante
buscar os maiores poetas, prosadores e pensadores da sua Pátria, procurou entroncar
a gênese das suas personalidades e obras, nas correntes filosóficas da época. [...]
Muito bem, excepcionalmente bem: Plínio Salgado apresentou alguns padrões dessa
tortura e luta entre o que ele chama de Bem e o Mal [...] Mas Plínio Salgado, fez
tudo isso de uma forma civilizada e compreensiva, como pensador cristão –
esquecendo-se, somente na sua tirada final, de que estava a falar pata um público
heterogêneo onde havia pessoas de todos os pensares e de todos os credos. E essa
sua atitude de prosélito, é que nos pareceu infeliz, por deslocada. Plínio Salgado,
tem uma envergadura de escritor e de pensador, que não pode ser, naturalmente,
diminuída por uma opinião como a nossa – se é que essa ligeira restrição que nós
fazemos ao seu extraordinário trabalho significa diminuição. [...] Em conclusão:
Plínio Salgado, deu-nos uma noite que foi qualquer coisa de extraordinário – de
muito extraordinário, num meio onde estas coisas poucas vezes sucedem... 1784

Em Portugal, a crítica a Plínio Salgado na imprensa não era habitual, crê-se que tais
reflexões assustaram o autor, talvez o motivo de a conferência ter sido repetida mais três
vezes no país. O articulista não nega a importância do autor, no entanto, a apelação constante
ao cristianismo como a única e verdadeira força capaz de nortear a vida humana passou a ser
alvo de críticas, mas obviamente que tais palavras não o estremeceram, pois continuou a
jornada de político-intelectual cristão luso-brasileiro. Alguns dias após a conferência no norte
do país, em Viana do Castelo, o autor foi diretamente para a região do Alentejo e, na cidade
de Évora, em 20 de maio, proferiu novamente a mesma conferência, no entanto, agora
intitulada: História breve da inquietação espiritual brasileira. A palestra do autor foi tratada
como evento de honra, como encerramento da Semana de Acção Católica.
1783
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Por Viana: Notável Conferência do Dr. Plínio Salgado. Diário do Minho, Braga, 16 maio. 1945.
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Podemos dar aos nossos leitores a agradável notícia de que virá falar a Évora, como
chave de ouro do encerramento da Semana da Acção Católica, no dia 20 do corrente,
o consagrado escritor Plínio Salgado, que versará o tema tão sugestivamente
original: História breve da inquietação espiritual brasileira. O insigne autor da Vida
de Jesus desdobrará, perante os nossos olhos tão desconhecidos do Brasil, que aliás
demos a conhecer ao mundo, o panorama da vida espiritual brasileira, em que
pontificam espíritos como Tristão de Ataíde. Suma honra é para Évora receber a
visita e o verbo deste ilustre embaixador da alma brasileira cristã em Portugal. 1785

A imagem de profeta era a constante visão que a sociedade portuguesa possuía dele. A
crítica estabelecida em Viana do Castelo não correspondia a uma visão sobre o pensamento
do autor no exílio. O espaço alcançado na mídia era um exemplo da força alcançada em
Portugal em torno do discurso nacionalista-cristão. Após a repetição da conferência em Évora,
o jornal local A Defesa noticiou:

Não nos enganamos quando previmos que a conferência de Plínio Salgado iria
fechar com chave de ouro a brilhante Semana da Acção Católica. O amplo e
moderno Ginásio do Liceu encheu-se a transbordar, no domingo a noite, como
nunca presenciamos, em qualquer conferência nesta cidade [...] fez a apresentação
do orador o Ver. Cônego Dr. Silva, que afirmou ser o Sr. Dr. Plínio Salgado
portador das pétalas da eloquência, novo ouro do Brasil, e símbolo da inquietação
mística cristã.1786

Com ampla repercussão, a conferência foi noticiada em Lisboa pelo jornal católico
Novidades: “Plínio Salgado falou ontem sobre a inquietação espiritual no Brasil. O céu não se
mostra esquivo e surdo ao mundo; o mundo é que se mostra esquivo e surdo ao céu”. 1787
Assim, mais uma vez, mostrou a força do cristianismo-católico do autor na sociedade lusitana
e a respeitabilidade alcançada nos meios clericais. Na edição de 02 de junho, o jornal
eborense destacou o ponto máximo da conferência do autor, ao transcrever excerto do evento,
focando a relação de Farias Brito no processo interpretativo do Brasil no sentido de
engrandecimento cristão.1788
O destaque da conferência, com maior repercussão, ocorreu em 1946 com a realização
de uma grande atividade em Lisboa, no Teatro São Luís. Dessa vez, com o título do posterior
livro: A inquietação espiritual na literatura brasileira, Plínio realizou uma conferência em 13
de junho em benefício da Assistência Paroquial aos pobres de Santos-o-Velho.1789A atividade,
1785
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organizada por um grupo de senhoras, foi apresentada pelo Monsenhor Fernandes Duarte e,
após homenagear Santo Antônio, uma vez que a atividade estava ligada ao santo popular de
Lisboa, repetiu as mesmas falas proferidas no ano anterior em Viana do Castelo e Évora. 1790
Com ampla repercussão, a imprensa de Lisboa noticiou vários editoriais1791, além de
transcrição da conferência do Teatro São Luís.1792
A relação luso-brasileira era exaltada a todo o momento no contexto intelectual de
Plínio Salgado. O jornal Novidades destacou a importância do autor por ser “o grande
brasileiro que veio trazer a Portugal a mensagem cristã e humana do seu e nosso Brasil”.1793
Aclamado pela imprensa como “um dos mais eminentes pensadores e escritores da língua
portuguesa”1794 concluiu a conferência apelando para o sentimentalismo católico português: a
devoção a Nossa Senhora de Fátima: “terminou a sua conferência com uma invocação a
Nossa Senhora de Fátima, dizendo que ela é a luz que vai levar daqui para o Brasil e que
servirá de ligação espiritual entre os dois povos irmãos”.1795 O autor fez questão de fixar a
importância de Portugal no sentido da sua formação e reordenação doutrinária “e afirmou que
parte para o Brasil com a certeza de que a luz de Cristo nos ilumina”.1796 O tom de despedida
era evidente e a relação lusa estabelecida passou a ser ainda mais evidente no pensamento
pliniano.
O conservadorismo português passava a desenvolver um discurso de agradecimento
por sua presença em Portugal e não o contrário, por ter sido o país que acolheu o exilado em
um momento de necessidade política. O integralista conseguiu alterar a visão em relação ao
exilado e Portugal.
No mesmo contexto de exaltação nacional, proferiu, em 22 de abril de 1946, em
homenagem à chegada dos portugueses ao Brasil, a conferência, Aspectos do sertão
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brasileiro.1797 O evento foi realizado em Lisboa, na Casa do Ribatejo,1798 e a direção do
evento noticiava ser uma honra a presença do ilustre escritor e orador brasileiro, apresentação
que teve a presença do Exmo Sr. Comandante Nuno de Brion, Governador Civil do Distrito
de Lisboa.1799 Essa conferência abriu uma série de atividades “promovidas pela direção
recentemente eleita daquela agremiação regionalista”.1800 Ele possuía relações com a
entidade; pois, em 29 de outubro de 1944, foi convidado para proferir a conferência O
Ribatejo e o Brasil, com a mesma temática nacionalista.1801 Com o objetivo de fixar o tema
luso-brasileiro e alcançar ainda mais popularidade, o autor utilizou artifícios políticos para
tratar o tema relativo ao sertanejo brasileiro, buscando uma exaltação comparativa com o
homem ribatejano, proferindo palavras eloquentes e elogiosas à população da região
portuguesa. O jornal Diário de Notícias destacou a relação ao afirmar:

Num paralelo feliz, o Sr. Dr. Plínio Salgado mostrou pontos de contato desse Brasil
de verdura e calor, em que o homem é expressão permanente de trabalho, com o
nosso Ribatejo – a campina sem fim, onde perdura a ação constante dos campinos e
dos cavadores de enxada na conquista dura do pão de cada dia. 1802

O jornal Diário da Manhã aprofundou a análise destacando que na “oração” de Plínio
Salgado e em todo o patriotismo exclamado a relação e afinidades entre os ribatejanos e
sertanejos brasileiros, podem ser notadas com clareza, notadamente a vida profundamente
cristã dos dois grupos, que passava a ser um elemento de ligação entre o Brasil e Portugal
rural.1803 A mesma fé cristã era o ponto crucial apontado por Plínio no projeto de ligação entre
Brasil e Portugal para a formação de um novo projeto político e cultural que estava por vir.
Através da relação, o autor/político, enxergava a possibilidade de almejar o poder nacional.
Dessa forma, continuava o projeto de intensificação da imagem de profeta e defensor da

1797

A citada conferência não foi publicada por Plínio Salgado e a investigação não localizou nenhum periódico
com a transcrição na íntegra da palestra.
1798
“A Casa do Ribatejo, agremiação regionalista fundada em 10 de Junho 1942, em homenagem ao seu patrono
(Luís de Camões), tem como objetivo engrandecer e prestigiar toda a região ribatejana. [...] É ponto de encontro
dos ribatejanos e amigos do Ribatejo que vivem ou demandam a capital, principalmente quando dos vários
eventos e exposições que organiza, tendo sempre como objetivo, a propaganda da Região que representa.
Também promove conferências cujos assuntos possam contribuir para um melhor estudo da região ribatejana e
Convívios em que a música e folclore ribatejano estão presentes”. BREVE HISTÓRIA: Casa do Ribatejo.
Disponível em: <http://www.casadoribatejo.pt.vu/>. Acesso em: 19 ago. 2012.
1799
Convite (APHRC/FPS-108.002).
1800
Aspectos do Brasil sertanejo. Plínio Salgado fez uma notável conferência na Casa do Ribatejo, A voz, Lisboa,
23 abr. 1946.
1801
A casa do Ribatejo. Diário da Manhã, Lisboa,17 out. 1944.
1802
Aspectos do Brasil sertanejo, focados pelo Sr. dr. Plínio Salgado, Diário de Notícias, Lisboa, 23 abr. 1946.
1803
Plínio Salgado falou na Casa do Ribatejo de “Aspectos do Brasil Sertanejo”, Diário da Manhã, Lisboa, 23
abr. 1946.

466

nacionalidade cristã e, em um sentido paralelo, o jornal O século noticiou que o autor, na
conferência, afirmou:

Ser bom brasileiro é ser, preliminarmente bom português e que a história da grande
nacionalidade sul-americana começa no alvorecer da nacionalidade portuguesa. E,
agora, que no Mundo entrechocavam graves problemas, os dois povos, unidos na
mesma fé cristã, trabalham, como sempre o fizeram, pela redenção da
Humanidade.1804

O processo comparativo entre Brasil e Portugal foi a base de toda a conferência que
buscou analisar a “maravilha que foi a colonização portuguesa no Brasil” e o “bem que a
descoberta trouxe para o processo de formação da nação brasileira.”1805 E através desse
esboço, analisou a relação cristã entre os dois países no sentido de blindar contra teorias
anticristãs. “Só o canto de Cristo, feito de ritmos eternos, salva, empolga e glorifica a
humanidade. O Brasil e Portugal não aceitarão nunca as teorias exóticas que pretendem
aniquilar a soberania das duas grandes nações irmãs”.1806 Afirmou o autor no sentido de
expressar a visão cristã e política na relação luso-brasileira, inserida no projeto político que
estava em formação para a implementação com o regresso do exílio.
Exprimindo um projeto nacionalista e constantemente alcançando uma posição cada
vez mais consolidada em torno da intelectualidade lusitana, o autor foi convidado para
proferir, em 02 de maio de 1946, a conferência Da Alma e da Selva do Brasil,1807 em evento
organizado pela Casa de Distrito do Porto em rememoração ao portuense Pero Vaz de
Caminha.1808 No entanto o evento não ocorreu por dificuldade de agendamento, afirmou:
“estou impossibilitado de tomar parte na interessante reunião da Casa do Porto”.1809 Em
consonância com a temática, o autor desenvolveu a última conferência em Portugal, em 27 de
junho de 1946, na cidade de Santarém. Na cidade onde estão os restos mortais do navegador
Pedro Álvares Cabral, proferiu uma palestra com a temática: Adeus a Pedro Álvares Cabral.
Uma fala providencial, pois o objetivo era dar o seu adeus a Portugal. O evento foi realizado
no Teatro Rosa Damasceno e foi apresentado pelo Sr. dr. Gonçalves Neto, professor do
Liceu.1810
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Passou a ser em Portugal um dos principais nomes da intelectualidade cristã e isso
tinha, como consequência, inúmeros convites para atividades culturais. Assim o autor chegou
a ter muitos problemas em relação a agendamento, pois não conseguia atender todas as
solicitações. Em 10 de outubro de 1945, recebeu uma correspondência do Padre António de
Jesus Soares Ferreira Onofre que, anos mais tarde, tornou-se ministério sacerdotal, professor e
prefeito no Seminário de Santarém, que solicitou a presença do autor na cidade onde está o
túmulo de Pedro Álvares Cabral para proferir algumas palavras aos santarenos.1811 A
promessa de uma visita a Santarém foi feita, no entanto, Plínio não cumpriu de forma
imediata, o que resultou em uma nova correspondência, em março de 1946, dessa vez,
agendando a realização em junho. Disse o seminarista: “Estamos todos [...] suspirando pela
realização da conferência ou das conferencias, que V. Ex., na sua bondade e no seu amor a
Cristo, há um ano nos prometeu realizar”.1812 Plínio Salgado respondeu o pedido e desculpouse, argumentando que os pedidos para a participação em eventos estavam intensos, mas
comprometeu-se a estar na cidade no fim de maio, no entanto a conferência ocorreu em
junho.1813
Finalmente, esteve em Santarém e, pela última vez, proferindo em público palavras no
exílio. O Diário de Notícias divulgou que o conferencista: “evocou a personalidade do
descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, cujos restos mortais se guardam nesta
cidade”.1814 Mais uma vez, o objetivo era criar um sentimento luso-brasileiro, inserido na
formação de um Império da Língua Portuguesa, cujo elemento de ligação, além do idioma era
o cristianismo e o combate às aversões do mal que rondavam o mundo no período do pósguerra. Com o objetivo de exaltar a imagem de Cabral e o momento relativo à chegada dos
portugueses ao Brasil, com a intenção de despertar os ânimos sentimentais, afirmou, segundo
o jornal, O Século:

Plínio Salgado começou por afirmar vir aqui dizer o seu adeus à terra portuguesa, o
adeus àquele que descobriu as Terras de Santa Cruz. Para se despedir de Portugal
nenhuma terra, lhe seria mais própria do que Santarém, perto das cinzas de Pedro
Álvares Cabral. Aqui – afirmou – tudo lhe falava da grandeza de Portugal e do
Brasil. Nenhuma cidade como esta lhe serviria melhor de tribuna para falar do
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tradicionalismo lusitano e das Terras de Santa Cruz, grandes símbolos das
juventudes cristãs.1815

Afirmou que não elaborou um texto para a conferência: “não a escrevi, para deixar o
coração mais à vontade no seu entusiasmo”.1816 Dessa forma, o texto não foi publicado, muito
menos transcrito, no entanto, percebe-se que a elevação do cristianismo como elemento
central e constante passava a ser novamente a temática presente em sua palestra. O periódico
da cidade de Torres Novas, O Almonda noticiou que: “Tinhamos-lhe já ouvido outras
conferências, mas como em Santarém nunca o ouvimos elevar o alto a espiritualidade, dar ao
sentido cristão, que deve informar o indivíduo, a família e o Estado tanto entusiasmo, tanta
vibração”.1817 Ao lado do cristianismo, encerrou com a expressão luso-brasileira: “Com
carinho enternecedor falou do Brasil, com reconhecida gratidão cantou hinos de louvor à Mãe
Pátria, que é Portugal”.1818
Percebe-se que passou a buscar o fortalecimento e o reconhecimento midiático das
matrizes: cristianismo, nacionalismo e a relação luso-brasileira no sentido de criar uma nova
concepção política no período do pós-guerra. Como foi analisado, ao lado do discurso
religioso, havia uma preocupação política que foi notada de forma mais visível em momentos
seguintes.

7.5 SALVAÇÃO DA DEMOCRACIA PELO ESPÍRITO

O término do ano de 1944 foi um momento revelador para a compreensão do
pensamento político de Plínio Salgado. A defesa de uma política baseada nos componentes
políticos presentes na Democracia Cristã portuguesa passou a ser a ideia central do discurso
do líder integralista, que precisava de um tom democrático em uma nova sociedade que estava
por vir após a Segunda Grande Guerra Mundial. Pela primeira vez no exílio, publicamente
abordava o assunto, política. Em um processo de controle e articulação operacional, analisou
questões políticas, mas com base em um pensamento centralmente religioso. A Democracia
Cristã passava a ser temática presente no seu pensamento e a intensidade política foi notada
pela intelectualidade lusitana, que apontava o autor como o detentor de uma palavra sábia que
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tem condições claras de constituir um futuro digno e cristão, como assim, afirmou o
integralista Alberto de Monsaraz:

Em Conceito Cristão de Democracia já não é nomeadamente o Apóstolo que ergue
a voz; mas, sim, o Doutor da Igreja e o Doutro em Ciências Políticas que toma a
palavra. O seu grande trabalho, duma lógica indestrutível na análise, duma
incomparável clareza e elegância na forma, constituinte, sem dúvida, um dos
melhores ensaios políticos nestas últimas décadas publicados em língua portuguesa.
[...] Muito estimarei, creia, pelo que o estimo, considero e admiro e porque
angustiosamente me interessa o futuro da nossa Juventude, que o meu caro Plínio
Salgado continue, durante todo o tempo que ainda lhe reste passar em Portugal, a
atacar assim, pela raiz, a erva daninha duma propaganda adversa, com absurda
inconsciência consentida e que vemos, por forma assustadora, arraigar-se e
frutificar, dia a dia, na alma da gente moça.1819

Uma organização política foi consolidada com a democracia cristã, sendo que, como
foi afirmado ao longo da tese, o pensamento de Plínio Salgado tinha como base o mimetismo
que tanto criticava teoricamente, tornando-se em prática sua rota intelectual. Em 27 de março
de 1945, em entrevista ao jornal República que ao lado do Diário de Lisboa dirigia uma
oposição possível ao regime, na seção Da Literatura afirmou: “procuramos na obra alheia
tudo o que apraz a nossa própria personalidade, ou tudo o que podemos traduzir da
personalidade alheia para a nossa”.1820
Como o próprio Plínio disse na entrevista, há a busca de inspirações, reflexões e
influências em outros autores e teorias. Uma afirmação que jamais seria identificada na
década de 1930, no auge da AIB. O momento da década de 1940 fornecia-lhe a necessidade
de criar uma imagem pública que diferenciasse da década anterior, mas sem radicalizar a sua
concepção política. A resposta mais uma vez ocorreu com base na sociedade portuguesa. Para
a formação da AIB, na década de 1930, houve a relação teórica com o IL, enquanto para esse
novo momento, o CADC ocupou um papel de destaque na organização do seu pensamento.
Doutrina pautada na democracia cristã, mas em torno da concepção idealizada em
Portugal e defendida nos preceitos da democracia orgânica do regime Salazar. Um
conglomerado de fatores proporcionou a criação de uma “nova” concepção política para
Plínio Salgado, sendo o CADC, a política salazarista e o direcionamento do Vaticano através
da Radiomensagem do Sumo Pontífice Pio XII, no Natal de 1944, elementos centrais para o
seu discurso com o fim da Segunda Guerra Mundial (ver capítulo 8). Alguns elementos serão
apontados para compreender a importância da conferência política/religiosa que realizou, em
1819

Correspondências de Alberto Monsaraz a Plínio Salgado, 15 jun.1945 (APHRC/FPS-PL 45.06.15).
SALGADO, Plínio. A crítica e os escritores: a resposta de Plínio Salgado: entrevista. República, Lisboa, 27
mar. 1945.
1820

470

08 de dezembro de 1944, em Coimbra, auxiliando na identificação das redes relacionais do
autor em Portugal.
O jornal O Almonda de Torres Novas, no distrito de Santarém noticiou: “Plínio
Salgado, o festejado autor da Vida de Jesus, foi ao C.A.D.C. de Coimbra fazer uma
conferência, a pedido das academias católicas”.1821 O evento esteve inserido na abertura
solene do CADC e coincidiu com a festa da Imaculada Conceição, verifica-se um forte
ambiente da cristandade.1822A atividade presidida pelo Bispo Conde D. António Antunes foi
realizada no Liceu D. João III,1823 sendo o conferencista caracterizado como detentor de um
alto espírito de profunda cultura católica,1824 sendo o evento tratado como brilhante, tamanha
a importância reflexiva promovida pelo autor.1825 O Correio de Coimbra divulgou que “o Dr.
Plínio Salgado propôs-se focar o Sentido cristão da democracia. E fê-lo sem rodeios ineptos
ou covardes, e com uma clareza e elegância superiores”.1826 Como afirmado anteriormente, o
seu nome transitava com atenção e respeito no CADC. O líder integralista afirmou:

Esta é a conferência que realizei em Coimbra a 8 de dezembro de 1944, a convite do
Centro Acadêmico da Democracia Cristã. [...] Não são novas ideias nucleares da
conferência nem constitui novidade o serem expendidas por mim: encontram-se, no
desenvolvimento do tema, as mesmas convicções que, durante quinze anos de vida
pública, orientam as diretrizes dos meus escritos no que concerne aos limites e
relações entre os conceitos de autoridade e liberdade, limites cujos lineamentos
configuram a verdadeira Democracia Cristã.1827

Fazia questão de ressaltar a existência de tais concepções no período de existência da
AIB. Era um tema que não fazia parte das divagações do líder integralista antes do exílio.1828
Vários componentes da reflexão realizada no CADC são originários do período da AIB, mas o
rótulo democrático, que não era uma democracia no sentido pleno da palavra,1829 passou a ser
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a necessidade para aquele momento em que o fim da guerra estava anunciado. Ele queria
mostrar ser coerente com seu passado, dizia ter na sua doutrina elementos da democracia,
quando na verdade existia o autoritarismo corporativista integralista, conforme analisado nos
capítulos anteriores.
O Centro Académico da Democracia Cristã (CADC) de Coimbra possui a formação de
jovens que resolveram enfrentar questões religiosas e sociais através do fortalecimento das
orientações papais, notadamente a de Leão XIII e a sua Doutrina Social da Igreja, uma vez
que através do papa da Rerum Novarum, passou a existir de fato uma maior aproximação da
relação religiosa com o social (ver capítulo 3).1830 A relação do catolicismo com a história
portuguesa é de fundamental importância para a compreensão da ação social, principalmente
pelo papel desempenhado pela Igreja Católica no sentido de liderar e controlar politicamente
determinadas estruturas.1831 A relação sociedade portuguesa/Igreja Católica é válida desde
tempos medievais e, com propriedade, verifica-se no Estado Novo com base organizacional
que teve as primeiras convergências através de ligações no CADC com a participação do
próprio Oliveira Salazar.
A proposta do CADC de Coimbra caminhava no sentido de combater o
republicanismo (da Primeira República Portuguesa e as limitações impostas à Igreja Católica),
o socialismo, a democracia-liberal, positivismo-republicano e oficializar a proposta
conservadora baseada em uma democracia cristã, ou seja, em uma política dita democrática
controlada pelo cristianismo (católico).1832
O CADC existiu oficialmente entre 11 de abril de 1901 e 28 de outubro de 1971, no
entanto, as atividades foram interrompidas em alguns momentos, como na fase radical da
Primeira República (1910-1914). A proposta do centro estava na obediência à hierarquia
eclesiástica, ao apartidarismo nacionalista, ao corporativismo cristão, além da inspiração
central do nacional-catolicismo português.1833 Nomes de relevância passaram pelo centro,
como do integralista lusitano António Sardinha que constantemente era convidado para
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proferir conferências para os jovens de Coimbra,1834 assim como António Oliveira Salazar
(Acadêmico de Direito) e Manuel Gonçalves Cerejeira (Acadêmico de Direito e Teologia)
que ocuparam cargos de direção e depois tornaram-se os principais líderes do país.1835
Foi neste Centro que refletiu sobre uma nova proposta política. Nova na visão
pliniana, pois a interpretação política era compactuante com a concepção defendida pelo
CADC e estava em consonância com os novos rumos do mundo cristão após a guerra. No
momento da realização da conferência, Pio XII ainda não havia lançado a estrondosa
mensagem radiofônica natalina, pois a conferência de Plínio foi em 08 de dezembro, no
entanto, quando publicou em livro, no mês de junho de 1945, fez uma forte reformulação com
várias notas e observações corroborando com as palavras do pontífice em relação à
democracia cristã.
O ponto central da conferência caminhou na célebre discussão: materialismo x
espiritualismo: “O que desejamos é que nos digam claramente se havemos de assentar o
mundo de amanhã numa concepção materialista ou espiritualista”.1836 O autor afirmou que por
negar o livre-arbítrio, o materialismo proclama a irresponsabilidade, daí a necessidade de
combate, pois este mal mata sutilmente a crença religiosa através da negação aberta de Deus e
do Espírito, criando a face multi-expressional do Espírito das Trevas.1837 Dessa forma, só
havia uma solução para a sociedade: a democracia, no entanto não poderia ser qualquer tipo
de democracia, pois segundo o autor: “os dois regimes atualmente conhecidos como
antidemocráticos ou totalitários, utilizaram-se da democracia para se implantarem [...] o
Estado Totalitário é um resultado das Democracias”.1838 Por isso, a necessidade de salvar a
democracia, sendo que o antídoto salvacionista está no espírito através da elaboração da
Democracia Cristã. Para isso faz uma análise da “luta política democrática materialista e
espiritualista” para alcançar a visão cristã:

Sendo a democracia a forma mais sensata do governo dos povos, não só pelas
garantias que oferece internamente a cada pessoa contra arbitrariedades doutrem ou
do próprio Estado, mas também pelas garantias que oferece às nacionalidades de não
serem absorvidas por outras mais poderosas, - cumpre corrigir nela o que existe de
contrário à sua permanência e vitalidade. A correção deve começar por definir a sua
origem doutrinária. Se a sua origem é materialista-agnóstica, nada há a fazer em sua
defesa, porque é regime suicida. Se a sua origem é espiritualista então, traz consigo
1834
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os elementos da perenidade. Ou a democracia se proclama abertamente espiritualista
e cristã e, nesse caso, pode outorgar todas as liberdades aos cidadãos [...] ou então se
declara agnóstica e, nesse caso, terá de permitir a propaganda de todas as ideias e o
exercício de todas as atividades tendentes às transformações políticas de todas as
naturezas e feitios. [...] Se o pensamento corresponde a uma concepção cristã, então
será o caso único em que, embora estabelecendo restrições, a democracia não
deixará de ser democracia, pois o reconhecimento da existência da Alma Imortal.
Não há, por conseguinte, outro meio de defesa e sustentação da democracia senão a
considerar-mo-la democracia de efeito, em função de uma consciência religiosa.1839

Com uma concepção democrática de proclamação de fé em uma doutrina católica,
focalizou o conceito de uma democracia indestrutível, pois não existirão forças capazes de
derrubar o cristão do centro político, uma vez que decidir pelo espiritualismo passaria a ser a
única atitude eficiente das forças democráticas através da declaração do cristianismo.1840
Negou veementemente qualquer possibilidade de outros componentes que não fosse essa
visão proposta, pois afirmou que: “só os loucos e os perversos poderão aceitar uma
democracia que não sabe para onde vai nem o que quer, e que tudo aceita desde que assim
decida a insensatez das massas manobradas por agentes externos”.1841 A política pliniana para
a tomada do poder estava praticamente pronta. Durante anos buscou a posição de intelectual
cristão católico (e alcançou) na política compactua com uma política dita democrática, mas
que na realidade defendia uma concepção unicamente religiosa, em convergência, portanto,
ao pensamento de Plínio Salgado para formação política luso-brasileira.
Meses após a conferência, coincidindo com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial,
foi publicada pela edição da Revista Estudos de Coimbra em Portugal1842 e posteriormente
pela Guanumby no Brasil. O livro1843 apresenta uma versão ampliada do pensamento
idealizado, inclusive com trechos da mensagem radiofônica do Papa Pio XII e outras citações
na intenção clara de legitimar o discurso. Por efeitos da conjuntura internacional, o livro teve
grande repercussão em meios políticos que enxergavam na concepção refletida (não
idealizada) por Plínio Salgado uma alternativa sagaz para o mundo pós-guerra. Como era
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habitual, promoveu a oferta do livro para todos os editores da imprensa lusitana e principais
intelectuais do meio político e religioso.1844
O jornal Diário do Minho ressaltou o lançamento do livro e aponta na discussão do
conceito de democracia, desatrelada da visão liberal e inserida na concepção cristã a
contribuição do autor:

O conceito de Democracia é visto em todos os aspectos e pulverizados de erros.
Acode aos lábios do insigne pensamento na plenitude espiritual do verdadeiro
conceito ideológico. Examinado à luz da doutrina cristão, fica despido de erros e
desvios filosóficos, perfeitamente integrado no ambiente, a que tem de reduzir-se,
caso os homens estejam dispostos a pô-lo em prática com lealdade e sinceridade.1845

O conceito sobre democracia voltava a ser tema presente na intelectualidade mundial.
Em A Defesa destaca-se a obra do autor: “Como todas as obras do consagrado escritor
brasileiro, O conceito cristão da democracia é um livro atual, profundo e seguro. [...] Passa
depois Plínio Salgado a criticar os abusos do conceito de democracia”.1846
A conjuntura do momento ressaltava essa necessidade. Após uma série de rendições
de forças do eixo, a beligerância mundial demonstrava chegar ao fim. Não por acaso, a
conferência de Plínio Salgado foi realizada um dia após a chegada do 4º escalão da Força
Expedicionária Brasileira, juntando-se com as três anteriores que estavam no conflito desde
outubro de 1944. Mais uma vez, o seu tom estratégico foi colocado em prática. Vendo o fim
do conflito, a anunciada derrota do eixo, a consequente vitória do Brasil e a consequente
supremacia democrática do pós-guerra, o líder dos integralistas rapidamente promoveu a
criação de um rótulo aceito no momento do pós-guerra, de democrático, mas tendo o
subterfúgio do cristianismo, uma vez que a crítica liberal ainda era evidente em várias regiões
do mundo, inclusive com grupos no Brasil e Portugal. É preciso ressaltar que a URSS
participou do processo vitorioso do conflito, o que levou a um receio do crescimento
socialista pelo mundo, dessa forma, o autor passava a destacar mais uma vez o discurso já
conhecido em torno do antimaterialismo.
Plínio Salgado, que já se destacava no campo religioso desde o lançamento de Vida de
Jesus passou a definir ainda mais o caminho político pela rota religiosa. O paralelo do livro
com o fim da guerra era inevitável. No momento em que a obra foi lançada, o jornal A defesa
de Évora, que anunciava o fim da guerra, destacou:
1844

Pessoas que foram ofertadas com o livro O Conceito Cristão (APHRC/FPS-019.005.001).
VAZ, A. Luiz. O conceito cristão da democracia de Plínio Salgado. Diário do Minho, Braga, 23 jun. 1945.
1846
O conceito cristão da Democracia. A defesa, Évora, 08 set. 1945.
1845
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Foi precisamente dias depois de se ter verificado na Europa o triunfo das chamadas
democracias, que tivemos a dita de receber a dupla oferta da obra de Plínio Salgado:
O conceito cristão da democracia, por gentileza de seu il. Autor e por amabilidade
do C.A.D.C. de Coimbra, onde primeiro foi lida à guisa de conferência, a 8 de
dezembro de 1944.1847

Em recensão, o nacionalista português João Ameal, destacou Plínio Salgado no Diário
da Manhã: “toda a sua obra o atesta – e, de um modo especial, para nós portugueses, nos
últimos anos”1848 O intelectual português, apontou a importância da obra para o mundo
cristão, mediando a ascensão proclamada dos EUA e URSS no contexto pós-guerra. Uma
alternativa baseada na palavra religiosa era caminho segmentado por grupos que em
determinados momentos tiveram relações de proximidade com a extrema-direita em torno de
um radicalismo conservador. No contexto da derrota do eixo, “antigos fascistas” como Plínio
Salgado (que não deixou de ser fascista), precisavam de um suporte político estrutural e o
pensamento cristão, principalmente após o direcionamento de Pio XII, passou a ser essa base
para o desenvolvimento e sustentação dos grupos, tendo em Portugal a importância
significativa do CADC que abriu espaço para o desenvolvimento político-religioso de
Salgado que enxergava na política salazarista um caminho a ser percorrido. João Ameal, sobre
o tema afirmou:

Tema de atualidade flagrante, sem dúvida. Tema ao mesmo tempo, fácil e difícil.
Fácil, porque o conceito cristão de democracia se acha definido e esclarecido há
muito. Difícil, porque em torno da palavra andam paixões e equívocos tão
numerosos que basta empregá-la para correr sério risco... Plínio Salgado não o
ignora [...] O autor deste livro é dos raros que adotam aquilo que chamo a
verdadeira posição de quem, realmente, queira ver com honestidade e amplitude o
fundo da crise atual e apontar-lhe os autênticos remédios [...] Pela voz de Plínio
Salgado, é a Civilização do Ocidente que nos chama ao verdadeiro caminho e a
verdadeira batalha!1849

Era apontado e idealizado como aquele que levantou a voz frente aos problemas que o
mundo passou a viver no período que antecede o fim (e o fim) da guerra. O autor teve o
mérito de discutir a temática em um momento de importância, mas não pode ser apontado
como idealizador de uma nova concepção ideológica, uma vez que tais conceitos já eram
existentes. No entanto, como possuía um mecanismo de grande controle midiático através de

1847

O conceito cristão da Democracia. A defesa, Évora, 08 set. 1945.
AMEAL, João. Rumos do espírito as ideias e os autores. Diário da Manhã, Lisboa, 26 jun. 1945.
1849
Ibidem.
1848
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suas relações de sociabilidade, a impressão transportada para a sociedade portuguesa era que
o autor consagrou uma nova doutrina em um momento de incertezas para a sociedade cristã.
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CAPÍTULO VIII – RETORNO AO BRASIL: UM “PLÍNIO SALAZAR?”

Com a aproximação do fim do Estado Novo getulista, Plínio Salgado teve, como
consequência natural, o regresso ao Brasil e o ano de 1945 foi de duplo sentido para o autor.
Havia a necessidade de manter a base organizacional do cristianismo e o estabelecimento de
uma versão “Plínio pós-guerra”. Dessa forma, caminhou em três ações: a manutenção das
ações para o fortalecimento como intelectual católico; a consolidação de uma nova
composição metodológica através da Democracia Cristã; e as articulações políticas que
precisavam ser construídas para um bom regresso para o seu estabelecimento no Brasil, além
da consolidação do Partido de Representação Popular (PRP). Para o sucesso do projeto, havia
um modelo exemplar a ser seguido: António de Oliveira Salazar.
Detentor de uma política autoritária1850 com fortes dogmas católicos, inclusive com
apoio da Igreja Católica, e ao mesmo tempo, sem entrar no contexto de fascitização,
sobrevivendo no pós-segunda guerra, Salazar promoveu uma espécie de sedução a Plínio, que
tentou transportar para a nova versão política brasileira, projetos e ideias semelhantes aos de
Portugal do Estado Novo, em uma tentativa clara de restituir o integralismo, mas sem a
concepção fascista da década de 1930. Para isso, cercou-se de projetos cristãos, em um
discurso democrático, – novo contexto brasileiro pós-Vargas – corroborando com as palavras
de Pio XII proferidas na mensagem radiofônica natalina de dezembro de 1944, além da
fixação do discurso explicitado no CADC em conferência sobre a Democracia Cristã,
estabelecendo qual era o seu objetivo político daquele momento. Havia um desejo de
transposição do intelectual católico Salazar para o intelectual Salgado, sendo que no exílio,
consolidou sua imagem como líder cristão e defensor do catolicismo.
Após o exílio, vê-se o tempo do último suspiro em busca do poder, mostrando ser,
além de um seguidor do modelo salazarista, um líder intelectual sem a mesma força de antes,
mas que alcançava certa projeção no cenário nacional na égide do PRP e, após 1964, quando
passou a ser um dos sustentáculos discursivos de apoio ao golpe civil-militar, passando a
figurar de forma, tímida em 1965, na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), seu espaço
político até 1974, ano de sua aposentadoria.1851

1850

Sobre o pensamento autoritário no período do Estado Novo: Cf. O Pensamento Autoritário no Estado Novo
português: algumas interpretações. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 13, p. 9-30, 2007.
1851
O objetivo da pesquisa está na verificação do processo de uma concepção evolutiva das matrizes discursivas
de Plínio Salgado no sentido da compreensão do seu discurso político. Destaca-se que a proposta da investigação
não é a análise doutrinária, estrutural ou política do Partido de Representação Popular ou mesmo da ARENA.
Para a análise do PRP conferir: CALIL, Gilberto Grassi. O integralismo no Pós-Guerra: a formação do PRP
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A proposta, portanto, é focar as novas relações de influência em torno das matrizes
discursivas que tem como base Portugal; compreendendo, em um primeiro momento, como
ocorreu o retorno de Plínio Salgado ao Brasil e a continuidade do pensamento lusobrasileiro,1852 mesmo após o exílio. O autor passou, então, a ser um dos principais defensores
dos interesses portugueses na política brasileira, com discursos inflamados a favor do Estado
Novo, notadamente de seu líder Oliveira Salazar, imagem seguida até a morte do português,
em 1970. Além do mais, a defesa de Portugal continuou sob a égide de Marcello Caetano,
sucessor na liderança do país até 25 de abril de 1974,1853 momento em que ocorreu a
destituição do Estado Novo com a Revolução dos Cravos. Consolidou-se assim a democracia
no país, após quatro décadas, período que coincidiu com a aposentadoria de Plínio Salgado da
vida política. Há um paralelo entre Plínio Salgado e Portugal que pode ser notado após o
exílio. Os sete anos vividos na Europa foram cruciais para a compreensão da nova fase do
autor no Brasil que, aliada à formação originária em São Bento do Sapucaí e a toda sua
experiência política, cultural e intelectual, formou uma nova concepção de organização no
contexto democrático brasileiro. Verifica-se, ainda, como necessária, a compreensão de
determinadas funcionalidades do Estado Novo português, para a melhor visualização dos
novos projetos plinianos.

(1945-1950). Porto Alegre: Edipucrs, 2001. Idem. 2005a, op. cit. Idem. Integralismo e Hegemonia Burguesa: a
intervenção do PRP na política brasileira (1945-1965). Cascavel: Edunioeste, 2010a. FLACH, Ângela. Os
vanguardeiros do anticomunismo: O PRP e os perrepistas no Rio Grande do Sul (1961-1966). 2003. 258f.
Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2003. Para a
análise da ARENA conferir: GRINBERG, Lúcia. Uma memória política sobre a Arena: dos “revolucionários de
primeira hora” ao “partido do sim, senhor”. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA,
Rodrigo Patto de Sá (Org.). O golpe a ditadura militar: quarenta anos depois (1964-2004). Bauru: EDUSC,
2004; Idem. Partido político ou bode expiatório: um estudo sobre a Aliança Renovadora Nacional (ARENA),
1965-1979. Rio de Janeiro: Mauad, 2009; Idem. "Saudações arenistas": a correspondência entre partidários da
Aliança Renovadora Nacional (ARENA), 1966-1979. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz
(Org.). A Construção social dos regimes autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX –
Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, v. 2; LIMA, Délcio Monteiro. Os senhores
da direita. Rio de Janeiro: Antares, 1980; TRINDADE, Hélgio. O radicalismo militar em 64 e a nova tentação
fascista. In: SOARES, Gláucio Ary Dillon; D’ARAÚJO, Maria Celina (Orgs.). 21 anos de regime militar:
balanços e perspectivas. Rio de Janeiro: FGV, 1994. A atuação de Plínio Salgado no período militar foi analisada
de forma incipiente em: BERTONHA, João Fábio. Plínio Salgado, os integralistas e o regime militar. Os
herdeiros do fascismo no regime dos generais (1964-1975). História & Perspectivas, Uberlândia, v. 23, p. 427449, 2011b; Idem. Os integralistas pós-1945. A busca pelo poder no regime democrático e na ditadura (19451985). Diálogos, Maringá, v. 13, p. 63-82, 2009; CALIL, Gilberto Grassi. Os integralistas e o golpe militar de
1964. Revista História & Luta de Classes, Rio de Janeiro, v. 1, p. 55-76, 2005b.
1852
A força lusitana no pensamento de Plínio Salgado e as ações políticas a favor do Eixo durante a Segunda
Guerra Mundial (ver capítulo 5), fez com que as ações do autor no exílio fosse rotulada de antibrasileira.
SEITENFUS, Ricardo. Salgado, amargo engano. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 maio, 1995.
1853
Sobre Marcello Caetano: Cf. MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano e a modernidade
possível no Estado Novo português. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; ROLLAND, Denis (Org.). Modernidades
Alternativas. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
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8.1 SALAZAR E A DEMOCRACIA CRISTÃ COMO ELEMENTOS DE INSPIRAÇÃO

Durante todas as fases da vida, Plínio Salgado sempre se manteve fiel ao catolicismo.
Em alguns momentos, usou a religião como justificativa política, mas a relação com os
dogmas da Igreja Católica sempre estiveram presentes no pensamento discursivo do autor
tornando-se uma poderosa matriz cultural. Após o exílio, era necessário criar uma nova
concepção política e os anos vividos em Portugal mostraram ao integralista a possibilidade de
um novo projeto, através de uma organização doutrinária semelhante ao Estado Novo de
Oliveira Salazar. O Presidente do Conselho de Ministros deteve o poder em suas mãos de
forma ininterrupta durante anos, sobrevivendo, inclusive, a queda dos regimes totalitários
europeus após 1945. O salazarismo passou a ser uma espécie de desejo oculto de Plínio
Salgado, que, aliado ao sentimento luso-brasileiro, propunha uma política semelhante à
organização existente em Portugal.
No Fundo Plínio Salgado do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, há uma série
de livros, panfletos e materiais diversos que o autor trouxe no momento do exílio e que
recebeu posteriormente de amigos lusitanos. O material consiste em documentos que tem o
único objetivo de exaltar a imagem de Salazar e consequentemente do Estado Novo,
mostrando assim que dedicava-se a leituras1854 relativas à política portuguesa.1855 No Brasil, o
integralista manifestava constantemente posições de apoio ou exaltação à política salazarista,
notadamente quando interesses de Portugal estavam envolvidos na política nacional. Em 05
de junho de 1956, em comemoração ao 30º aniversário da “Revolução Nacional” de 28 de
maio, que estabeleceu o fim da Primeira República, marco de inauguração do regime
ditatorial português, Plínio esteve no salão nobre da Casa do Porto do Rio de Janeiro e
proferiu eloquentes elogios a Salazar. Com repercussão na imprensa de Portugal, o Diário da
Manhã noticiou que o integralista acentuou que:

[...] sob a égide de Salazar se operou em Portugal, em todos os aspectos, a renovação
dos grande valores. Aplaudido frequentemente pela assistência que enchia por
completo a sala, o orador fez um esboço histórico das últimas três décadas da Vida
1854

Após a morte de Carmela Patti Salgado em 1989 a biblioteca particular de Plínio Salgado foi vendida pelos
herdeiros a vários livreiros de São Paulo, com isso é impossível ter uma visão exata das leituras que cercava o
integralista.
1855
Alguns documentos que integram o APHRC/FPS com relação a política portuguesa: SALAZAR, António de
Oliveira. Os nossos interesses de Nação: discurso na reunião das comissões dirigentes da União Nacional, em
23/2/1946, na sala da biblioteca da Assembleia Nacional. Lisboa: Secretariado Nacional de Informação, 1946;
COSTA, Alexandrino. Salazar de frente: esboço da figura nacional e europeia de Salazar, ilustre Presidente do
Governo de Portugal. Lisboa: Vila Nova de Famalicão, 1944; Portugal d’aquém e d’além mar: ilustração
trimestral. Lisboa, n. 141, set. 1972. (APHRC/FPS – cx.038).
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Nacional portuguesa, afirmando que Salazar antes de se dedicar à restauração
financeira pensou na restauração espiritual, sem a qual é impossível resolver
qualquer situação, seja ela qual for.1856

A política salazarista era convergente e determinante para um novo projeto pliniano e
a situação dos dois países representava uma possibilidade de ligação, tendo Plínio Salgado
como o elemento central da nova proposta política-espiritual. “Salazar encontrou o país,
segundo ele mesmo, numa ‘desordem estabelecida’: desordem política, desordem financeira,
desordem econômica, e, finalmente, desordem social”.1857 A crise que o líder português
encontrou no fim da década de 1920 era comparada por Plínio Salgado com a crise do Brasil
nas décadas de 1950 e 1960, elementos que serão abordados no decorrer do capítulo. Na sua
visão, havia um momento favorável para a proposta salazarista brasileira sob a égide da nova
organização política, o PRP, sendo que reflexos existiram inclusive no período ditatorial a
partir de 1964.
No entanto compreender a política salazarista não é uma tarefa simples. Assim como
na historiografia brasileira em relação ao integralismo, não há consenso em relação a natureza
do regime, aos termos, conceitos, definições e caracterizações da política vigente em Portugal,
durante grande parte do século XX.1858 Para que a análise do regime salazarista seja realizada,
1856

Caloroso elogio de Salazar e do Estado Novo num discurso de Plínio Salgado. Diário da Manhã. Lisboa, 05
jun. 1956.
1857
PASCHKES, Maria Luisa de Almeida. A ditadura salazarista. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 14.
1858
A natureza do regime salazarista é alvo de constantes discussões na historiografia. As formulações teóricas
sobre o regime foram inauguradas em Portugal principalmente após o 25 de abril de 1974, encontrando-se entre
os seus pioneiros Hermínio Martins, Manuel de Lucena e Villaverde Cabral. MARTINS, Hermínio. Portugal. In:
STUART, Woolf (Ed.). European Fascism, Londres: Vintage, 1969; LUCENA, Manuel de. A Evolução do
Sistema Corporativo Português: o salazarismo. Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1976, v1; CABRAL, Manuel
Villaverde. Sobre o fascismo e o seu advento em Portugal: ensaio de interpretação a pretexto de alguns livros
recentes. Análise Social, Lisboa, n. 48, p. 873-915, 1976. No entanto, foi, sobretudo, a partir da década de 1980
que o debate em torno da caracterização e classificação do Estado Novo como regime político passou a constituir
uma linha central do debate historiográfico. Um marco importante neste domínio foi a realização, em março de
1980, do colóquio O Fascismo em Portugal. Realizado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o
evento reuniu pela primeira vez investigadores dos principais centros de pesquisa do país e dele resultou a obra:
PINTO, António Costa et al. O fascismo em Portugal: actas do colóquio realizado na Faculdade de Letras de
Lisboa em março de 1980. Lisboa: A regra do jogo, 1982. A resposta à questão “O que foi o Estado Novo?” tem,
desde então, dado origem a uma abundante bibliografia. O debate sobre a natureza do salazarismo, a ela
subjacente, polarizou-se. Segundo Fernado Rosas, Luís Reis Torgal ou Manuel Loff, o Estado Novo foi um
fascismo. Posição diversa é a defendida por António Costa Pinto, Manuel Braga da Cruz ou Philippe Schmitter
que, advogando não ter existido em Portugal um regime fascista, procuraram criar novos modelo. Segundo
Fernando Rosas o salazarismo filia-se, inequivocamente, na família dos regimes fascistas. ROSAS, Fernando.
Cinco pontos em torno do estudo comparado do fascismo. Vértice, Coimbra, n. 13, p. 21-29, 1989a; Idem. O
Estado Novo nos anos trinta. Lisboa: Estampa, 1986; Idem. Salazar e o salazarismo: um caso de longevidade
política. In: ROSAS, Fernando; BRITO, J. M. Brandão de (Org.). Salazar e o salazarismo. Lisboa: Dom
Quixote, 1989b. Esta visão é seguida por Manuel Loff que advoga a favor do conceito eurofascista. LOFF,
Manuel. “O nosso século é fascista!” – O mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945). Porto: Campo das
Letras, 2008. Para Loff “salazarismo e franquismo revelaram e assumiram práticas fascistas” LOFF, Manuel.
Salazarismo e Franquismo: projecto, adaptação e história. Revista de História das Ideias, Coimbra, n. 31, p. 449498, 2010. p. 452. Integrando-se, também, nesta corrente interpretativa, Luís Reis Torgal contesta abertamente
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é necessário conhecer minimamente o chefe e ignorá-lo, para a compreensão do Estado Novo
português, seria um erro.1859 António de Oliveira Salazar nasceu em uma zona rural e foi
educado em um meio católico e tradicionalista. Foi seminarista em Viseu, mas sua vida
acadêmica ocorreu no curso de Direito da Universidade de Coimbra, a partir de 1910. 1860 A
formação religiosa foi fundamental para a inserção do jovem acadêmico no CADC, onde
passou a ter uma forte amizade com aquele que viria a ser, tempos depois, cardeal patriarca de
Lisboa, Gonçalves Cerejeira. “O pensamento de Salazar tem duas fontes essenciais: o
tomismo, nos campos teológico e filosófico; e a democracia-cristã, nos campos social e
político”.1861 O líder português sempre afirmou ser um soldado obediente da encíclica Rerum
Novarum que gerou os primeiros conceitos da democracia cristã.1862
Após o golpe de estado em 1926, seu nome, associado a um católico e especialista em
finanças, foi levado ao cargo de ministro das Finanças e nesse cargo entrou na Ditadura
Militar portuguesa em 1928, sendo elevado a Presidente do Conselho de Ministros, em 1932,
cargo que ocupou até 1968.1863 O principal traço de Salazar na política portuguesa,
principalmente pelas relações religiosas estabelecidas, foi a associação com a Igreja Católica
como forma de manutenção do poder. “Ninguém melhor do que ele asseguraria a defesa dos
os que se opõem à classificação do Estado Novo como regime fascista. Segundo este acadêmico, “muitas das
vezes os argumentos utilizados por historiadores para afastar o Estado Novo do fascismo foram produzidos pelo
próprio Salazar ou por salazaristas que, como quaisquer outros construtores de regimes nacionalistas, desejavam
apelar para a originalidade do seu sistema”. TORGAL, 2009, op. cit., p. 55. Entende-se que esta tese carece de
sustentação científica, deixando patente a irredutibilidade/intransigência do seu autor. Pensando o salazarismo
como “uma forma identificada de sistema político” TORGAL, 2009, op. cit., p. 65, Torgal rejeita qualquer
interpretação contrária, acusando os autores que advogam o caráter não fascista do regime de reproduzirem os
argumentos utilizados pelo próprio Salazarismo. As principais vertentes que dialogam com uma organização
não-fascista estão nos estudos de Manuel Braga da Cruz, Philippe Schimitter e António Costa Pinto. Braga da
Cruz afirmou que “não houve em Portugal movimento fascista apenas porque não houve condições históricas
para isso” e, por isso, caracteriza o Estado Novo como um regime monopartidário e conservador. CRUZ, Manuel
Braga. O Partido e o Estado no Salazarismo. Lisboa: Presença, 1988; Idem. Salazar e Política. In: ROSAS;
BRITO, op. cit. Philippe Schmitter faz uma caracterização do regime como um modelo corporativista e atenta ao
fato que ser defensor desse modelo não cria necessariamente concepções fascistas. SCHMITTER, Philippe C.
Portugal: do autoritarismo à democracia. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 1999. Costa Pinto levanta uma
questão de relevância na discussão que foi a presença da Igreja Católica no interior do regime; em seu entender,
a Igreja Católica portuguesa funcionou como um importante fator de limitação do fascismo, conceituando-o
como uma ditadura de direita conservadora e não fascista. PINTO, 1992, op. cit. O debate sobre a natureza
fascista, ou não-fascista, do regime português não se circunscreve às fronteiras nacionais. O levantamento
efetuado por António Costa Pinto na publicação O salazarismo e o fascismo europeu: problemas de
interpretação nas Ciências Sociais dá-nos conta da diversidade de posições a este respeito. Com este estudo
pretende-se seguir a mesma linha de raciocínio acadêmico, quando afirmou que o objetivo está na discussão das
linhas interpretativas mais importantes “na perspectiva das relações entre o regime de Salazar e o fascismo
europeu”. PINTO, 1992, op. cit., p. 111.
1859
Idem. 2004, op. cit., p. 36.
1860
ALEXANDRE, Valentim. O roubo das almas: Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939). Lisboa:
Dom Quizote, 2006. p. 20.
1861
Ibidem. p. 15.
1862
Ibidem. p. 18.
1863
PINTO, 2004, op. cit., p. 36-37.
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interesses da Igreja”1864 e nenhuma instituição melhor que a igreja para assegurar a
manutenção do regime. O Papa Pio XII apontou a nação portuguesa como detentora de um
chefe exemplar enviado por Deus.1865 A existência de uma aproximação entre o Estado Novo
era algo extremamente vantajoso para a Igreja Católica.1866
Salazar teve uma forte habilidade no sentido de se aproximar da Igreja enquanto líder
político, “se beneficiando amplamente da sua qualidade de católico.”1867 As origens religiosas
do chefe1868 refletiram no regime, criando um distanciamento das práticas fascistas que
estiveram em voga na Europa até os anos de 1940.1869 Construiu-se uma imagem de forte
religioso: “a estampa da paz”.1870 Percebe-se claramente uma convergência com a história e
os valores de Plínio Salgado, sendo que essas posições criaram uma sedução do líder
integralista brasileiro em relação ao regime português. A existência de um governo forte,
ditatorial, católico e principalmente não-fascista fez com que buscasse inspirações no período
pós-guerra.
A relação fascismo/salazarismo ainda é uma polêmica historiográfica, debates foram
realizados não só na academia, e discussões e acusações eram realizadas na intenção de
rotular o regime como um Estado Fascista.1871 No entanto vê-se como necessário afirmar que
ditadura1872 não significa sinônimo de ação fascista, sendo o fascismo italiano e o nacional-

1864

BARRETO, José. Oposição e resistência de católicos ao Estado Novo. In: ______. Religião e Sociedade:
dois ensaios. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002. p. 168.
1865
PINTO, António Costa. O Estado Novo português e a vaga autoritária dos anos 1930 do século XX. In.
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes; PINTO, António Costa (Org.). O corporativismo em português:
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socialismo, modelos de ditadura do século XX, dentre várias opções ditatoriais possíveis.1873
O salazarismo não possuía as características que demarcavam o fascismo das clássicas
ditaduras, faltava-lhe liderança carismática, um partido único mobilizador das massas, uma
proposta expansionista de guerra, o totalitarismo, enfim, haviam lacunas políticas na ditadura
para a organização fascista.1874 Não se tem por objetivo negar qualquer relação fascista com o
salazarismo, pois é de conhecimento que algumas estruturas do regime foram visivelmente
inspiradas no fascismo europeu, como a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa.
O salazarismo, como a maior parte dos regimes autoritários da Europa do sul e leste,
sofreu influências decisivas do fascismo italiano,1875 muitas do modelo organizativo de
Estado, destacando como uma das principais características do regime a existência do
corporativismo. No entanto “o fato de estar historicamente, mas em parte acidentalmente,
associado ao fascismo1876 transformou-o num epíteto útil para aplicar a todos os sistemas de
grupos de interesses considerados reprováveis”.1877 A inspiração fascista fez com que
constantemente fosse acusado de ser representante ou de ter ligações com esta organização
política em Portugal. No contexto da Segunda Guerra Mundial; um alemão, residente no
Porto, chamado Max Arglebe, em correspondência direcionada a Berlim, afirmou que: “O Dr.
Salazar é amigo dos alemães”,1878 deixando subtendida a relação com o regime hitlerista. Essa
insatisfação política é atestada pelo jornal clandestino Lanterna: órgão antifascista que, após
a guerra, lamentava o fato de imperar o nazismo em Portugal.1879
Através de discursos e interpretações, o regime foi enxergado de várias formas, no
entanto a proposta está na análise de determinadas características do governo, particularmente
do chefe, que foram os elementos de sustentação para Plínio, no pós-guerra, na visão cristã.
“Salazar conservou sempre alguns traços ideológicos centrais que derivaram do magma
cultural de onde proveio: o integrismo católico, de matriz tradicionalista e antiliberal [...] foi
um ultraconservador no sentido mais literal do termo”.1880 Com esse pensamento político1873
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religioso criou, na estrutura do Estado Novo, alguns meios e ideias que promoveram o
engrandecimento do poder e, por isso, foi acusado de fascista devido à generalização do
autoritarismo.
Em 1930, foi criada a União Nacional (UN), um antipartido1881 destinado a agregar
forças para o novo regime. Inspirada na doutrina social de Leão XIII, que teve como
enquadramento a democracia cristã, através do corporativismo, oficializou-se a Constituição
de 1933.1882 Com forte presença religiosa, mas sem haver a criação de um Estado
Confessional, como o franquismo,1883 Portugal passou a ser uma República unitária e
corporativista em que a UN possuía todos os assentos na Assembleia Nacional, no entanto,
sem autonomia, pois era subordinada ao executivo.1884 Assim, verifica-se a impossibilidade de
afirmar a UN como uma organização fascista, principalmente pela desmobilização das massas
“o que, aliás, é facilmente visível pelo quase desaparecimento do partido ao longo dos anos
trinta”.1885 Ao comparar a UN com o fascismo e o nacional-socialismo, verifica-se que, na
Itália e na Alemanha, os partidos dominavam o Estado integrando absolutamente a estrutura,
já em Portugal a UN dependia do governo.
Para a consolidação de uma prática ditatorial, Salazar defendia um Estado forte,1886
através de métodos para construir uma imagem inabalável e poderosa nas posições
autoritárias, visando encontrar, um modelo que legitimasse a sua ditadura.1887 O poder foi o
símbolo de Salazar durante o Estado Novo, imagem utilizada para caracterizar a vida do líder
português no momento do anúncio da morte, em 1970. “O poder absorve todo meu tempo”1888
estampou a manchete do jornal O Estado de São Paulo, com frase dita pelo ditador anos antes
de sua morte. A prática forte e ditatorial de Salazar era baseada na proposta nacionalista,
sendo esse sentimento usado como elemento de mobilização social, mas deve-se ressaltar que
1881
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“ao contrário do nacionalismo fascista, foi um nacionalismo tradicionalista, conservador e
integracionista”,1889 que teve como eixo central o corporativismo.1890
Ao contrário de outros líderes autoritários, Salazar não foi considerado líder
carismático na cena política,1891 elemento que contribuiu com a não fascitização do sistema.
Essa relação fez com que Plínio caminhasse por um novo percurso do poder político. O
integralista mostrou ser hábil politicamente no decorrer da vida, as adaptações de acordo com
o meio no qual estava inserido, foi sua principal característica que utilizou no período pósguerra a prática religiosa – que sempre esteve presente em sua doutrina – como representação
do novo projeto político, tendo como proposta a eliminação total dos focos fascistas através
do salazarismo.
O nacionalismo que era um dos vários elementos de convergência entre Salazar e
Salgado divulgava constantemente propagandas,1892 realizadas no sentido de auxiliar e
fortalecer o regime contra os inimigos do Estado Novo, quer fossem os monarquistas, 1893 os
integralistas,1894 os nacionais-sindicalistas,1895 quer os comunistas, considerados os principais
focos de oposição. Exatamente pela conjuntura internacional e pelo catolicismo de Salazar, e
não por coincidência, essa era a principal aversão de Plínio Salgado no período pós-guerra.
Após o exílio, intensificou as ações anticomunistas, proposta que possuía espaço para
fertilidade devido à conjuntura internacional. Em apenas um ano no Brasil, lançou o livro
Mensagem às pedras do deserto,1896 obra que tinha como propósito conclamar a sociedade
contra o mal que assombrava o mundo. Promovendo um “aviso às pessoas sensatas”,
divulgou a mensagem do cristianismo como a única saída para conter o demoníaco
comunismo.1897 Visão semelhante apresentou em Espírito da Burguesia, em 1951 quando fez
um apelo para a formação de uma civilização cristã no combate ao materialismo.1898
A visão anticomunista do integralismo era temática contínua nos seus discursos.
Associada ao cosmopolitismo, liberalismo e fascismo teriam, como consequência imediata, o
1889
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fim do mundo, discussão estabelecida no romance O dono do mundo.1899 O integralista adotou
nesse romance um tom profético, afirmando que o apocalipse chegaria com o avanço
tecnológico e o advento das máquinas, expressões da força urbanística, apresentando-se como
a salvação.1900
Nos anos de 1950, o integralista intensificou o combate anticomunista, causando
reflexos em Portugal, quando publicou, em 19 de agosto de 1951, na seção Letras e Artes do
jornal Novidades, o artigo Satã, Príncipe das Trevas.1901 No entanto não há dúvidas de que a
principal forma de expressão anticomunista foi apresentada em 1956 em Doutrina e tática
comunista: noções elementares, quando propôs uma análise do comunismo para a
compreensão da doutrina visando assim ao combate e à destruição através da força do
espírito.
A sua proposta anticomunista estava em consonância com o anticomunismo de
Oliveira Salazar; pois, no caso português, havia um apoio necessário e evidente para a
manutenção no poder do líder lusitano: a Igreja Católica e suas ações espirituais, que conferia
uma ampla credibilidade ao regime, principalmente por ter em comum um conjunto de
valores e princípios de que o anticomunismo1902 ou o nacionalismo, tão em voga na época,
eram apenas exemplo.1903 As ações práticas do regime português no combate ao
comunismo1904 eram claras e contavam com o apoio de vários grupos que idealizavam várias
propagandas1905 contrárias ao sistema marxista. No interior do regime, havia uma força
católica que servia de pilar para a manutenção do poder e a defesa do Estado Novo.1906
1899
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Com esse caminho, tentou construir uma política nacional cristã próxima à de Salazar.
O líder português discursava a favor de uma proposta espiritual para combater o artificialismo
do regime soviético1907com o apoio eclesiástico, para o fortalecimento da sua doutrina. Em
1948 o brasileiro foi convidado para prefaciar uma nova edição da obra de Jacques Melchior
Villefranche, Pio IX: sua vida, sua história e seu século e nela solidificou suas propostas de
política cristã e consonância com o pensamento estabelecido pelo Vaticano, numa clara
tentativa de ligação, assim como a existente em Portugal.1908
A política defendida por ele teve, como uma de suas ações centrais, a base do
nacionalismo português, o corporativismo.1909 A proposta para a criação de um órgão
corporativo foi levada ao plenário da Câmara Federal para discussão em duas ocasiões,
quando Deputado Federal, em 1959 e 1966. A Câmara Corporativa era um dos principais
elementos de composição do Estado Novo salazarista,1910 mas, como o contexto era de
autoritarismo, os órgãos políticos não tinham função alguma, sendo reduzidos a meros
conselhos consultivos.

1911

Salazar detinha amplos poderes e, sob a égide do Presidente da

República, certo equilíbrio estatal era estabelecido no país.1912 O corporativismo português
ficou incompleto, mas se tornou o modelo cultural do Estado Novo.1913 Portugal pode ser
caracterizado com um dos maiores exemplos corporativistas do século XX, país que se
orgulhava de ser um Estado corporativo:

Dada a sua experiência prolongada deste sistema de representação de interesses e
controle político, a complexidade das estruturas institucionais criadas sob a sua
égide e a fraqueza das declarações ideológicas com que exaltava as suas virtudes,
Portugal oferecia uma oportunidade excelente e praticamente inigualável para
explorar a natureza e consequências do corporativismo moderno, ou
neocorporativismo.1914
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Por esse orgulho e controle político, Plínio buscou aprovações e direcionamentos em
relação a esse sistema que tinha como peça chave do sucesso organizativo, a Igreja Católica.
A inspiração fascista italiana do Estado Novo foi moderada pela existência da doutrina do
catolicismo social,1915 sendo que o corporativismo representou uma evidente convergência
entre o Estado Novo e a Igreja Católica.1916 Desde a juventude, quando frequentava o CADC,
advogava a favor de uma política inspirada na Rerum Novarum,1917 no entanto, após a
segunda guerra, com a necessidade de se proteger da imagem fascista, passou a definir-se
como um democrata orgânico, tendo o mesmo Estado corporativo como legitimação da
ditadura.1918
Muitas semelhanças na trajetória e origem são notadas em um esforço comparativo
entre o líder português e o chefe do integralismo brasileiro; pois, assim como Salgado, Salazar
também possuiu matrizes de formação na Action Française e no IL, além da citada Doutrina
Social da Igreja. “Sob o ponto de vista das origens culturais e da ideologia, expressas no
discurso oficial, as Ditaduras mais próximas do salazarismo foram obviamente aquelas em
que maurrazianismo e catolicismo dominaram”.1919 O projeto da direita radical, notadamente
o integralismo, fez parte da organização salazarista.1920 A existência dessas matrizes não fez
de Salazar um admirador do integralismo, mas, a influência para a formação do pensamento
político do Estado Novo é inegável:

O salazarismo pretendeu colher do integralismo alguns elementos doutrinários,
nomeadamente o seu nacionalismo antidemocrático e o seu corporativismo social
[...] O salazarismo usou e adaptou o integralismo – nomeadamente a sua doutrina –,
cobrindo com ele um regime que, pela sua composição amalgamada e híbrida, dele
se distinguia e diferenciava acentuadamente. Esse ecletismo estado-novista é por
certo devedor do integralismo, mas não se lhe assemelha. Mais ainda: as influências
maiores que se descortinam no pragmatismo salazarista não são sequer as do
doutrinarismo integral dos homens do Pelicano. São sim as da tradição democratacristã. Sacrificando a pureza doutrinária, o regime optou pela concertação política e
ideológica, em nome da procura de uma base social que lhe era indispensável, ou
seja, em nome daquilo que tomava por bem comum, o integralismo está por certo nas
origens do Estado Novo, como um dos principais movimentos doutrinários que
Portugal conheceu no primeiro quartel deste século. 1921
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Observa-se a existência de uma gama de componentes doutrinários que foi a base da
formação de Salazar, assim como a de Salgado, que tinha uma heterogeneidade na sua
formação. No entanto, a base central e convergente entre a política salazarista e pliniana,
principalmente no período pós-guerra, está sem dúvida na influência originária da democracia
cristã que proporcionou a fusão de interesses políticos e religiosos, levando para o lado do
regime a Igreja Católica, proporcionando assim, maior estabilidade política para o líder
Oliveira Salazar.1922
A democracia cristã do CADC que representou um componente de formação
salazarista e de consolidação do regime, “nada teria a ver com o conceito político de
democracia, mas sim com um conceito social (orgânico, corporativista) da mesma, enquanto
outros afirmavam ser a democracia cristã um estado de espírito”. 1923 A dita democracia era
mais propriamente, antidemocrática,1924 pois o conceito empregado no restante da Europa não
existiu em Portugal, que usou o nome apenas como uma forma de combate político.

Ao contrário da França, da Itália, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha e de outros
países europeus, a democracia cristã em Portugal – sem um movimento de
renovação religiosa subjacente, sem doutrinadores atentos às realidades operárias
dos meios urbanos, sem autênticos sindicatos cristãos, sem um partido – foi apenas
uma fórmula, uma fina camada de modernidade usada como chamariz no combate
ao republicanismo e ao socialismo em certos meios sociais. O CADC [...] serviu de
laboratório ideológico e viveiro da futura elite política e quadros dirigentes do
país.1925

O laboratório serviu também para a formação de Plínio Salgado, sendo que a chave
mestra para a compreensão da democracia cristã, existente no discurso do Estado Novo de
Portugal e suas implicações no pensamento pliniano, está no mês de dezembro de 1944; pois,
a partir de 1945, passou a existir um modelo de defesa democrática sob a tutela do Vaticano,
após a referência do Papa Pio XII à democracia na mensagem natalina,1926 em uma clara
menção de combate ao nazi-fascismo e principalmente ao avanço comunista.1927 Naquele
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momento, a relação de Salazar com o Papa era a melhor possível 1928 e o salazarismo
transformou-se numa democracia-cristã, cunhada na antidemocracia autoritária.1929
O discurso radiofônico do Papa Pio XII apresentou uma significação fundamental para
o estabelecimento da política da segunda metade do século XX. Influenciado pelo pensamento
de Jacques Maritain,1930 especialmente o livro Princípios duma política humanista,1931 o papa
estabeleceu uma nova ordem, gerando inúmeros debates políticos em todo o mundo, em torno
do maritanismo propondo uma democracia cristã contra a liberal.1932 Em Portugal1933 ocorreu
uma concretização durante o Estado Novo,1934 mas, em relação ao Brasil, a situação era
oposta; pois, no momento da divulgação doutrinário-religiosa o país estava saindo de uma
ditadura e caminhando para uma desconhecida democracia e a proposta cristã fez parte de
duas ações políticas centrais: Plínio Salgado e Alceu Amoroso Lima, que, de antigo aliado
integralista, ficou em oposição ao antigo chefe.
Alceu Amoroso Lima utilizou o pensamento de Jacques Maritain para fundar, no
Brasil, o Partido Democrata Cristão (PDC) como alternativa ao PRP de Plínio Salgado.1935 Os
dois, que eram fiéis às doutrinas do Papa Pio XII, estavam separados, pois o integralista não
concordava com o maritanismo na política brasileira1936 – sendo que esta é a gênese da
mensagem papal – e Salgado acusava o filósofo francês de ser responsável por um
esquerdismo1937 doentio.1938 Com base na euforia católica vinda do Vaticano, Plínio Salgado
1928
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intensificou sua projeção de liderança cristã apoiando-se em Pio XII, na intenção de alcançar
um espaço político próximo ao que ocorria com Salazar.
Foram diversas publicações e ações políticas com essa temática, desde manifestos,1939
literatura infantil,1940 artigos em jornais1941 (no Brasil e em Portugal) e obras
doutrinadoras,1942 sempre com o mesmo propósito: afirmar-se na sociedade católica com a
tentativa de levar para o seu lado a oficialidade da Igreja.1943 As expressões máximas em
relação à composição religiosa ocorreram em 1950, quando lançou uma obra literária de
cunho religioso, São Judas Tadeu e São Simão Cananita em que conta a história de “São
Judas Tadeu, também chamado Lebeu, e a de São Simão Cananita, seu irmão, conhecido por
Zelote”.1944 Era uma expressão clara de aproximação com a Igreja Católica no Brasil, no
entanto foi em 1962 que um grande projeto editorial levou Plínio Salgado novamente à cena
religiosa em Portugal com expectativas de reflexos no Brasil.
Foi convidado pela Editora Verbo de Portugal para revisar, atualizar e prefaciar a
clássica obra Imitação de Cristo1945 de Tomás de Kempis. O imenso livro é considerado uma
das principais referências da literatura devocional e é definido como um dos maiores tratados
de moral cristã. O livro foi composto em 1441 e, após várias publicações, em 1962, sob a
tutela de Plínio Salgado foi lançado em uma edição de luxo. No prefácio, Plínio manteve o
1939
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mesmo discurso conhecido baseado no anticomunismo e antiliberalismo em defesa de uma
civilização cristã.1946 O integralista buscava espaços políticos pela religião e a organização
democrática foi a proposta, por isso, sempre que era possível, estabelecia diversos elogios ao
Papa Pio XII e a sua mensagem,1947 no sentido de tentar levar para o seu lado membros do
clero, assim como fez Salazar em Portugal.
Após as palavras do papa, muitos “militantes e figuras católicas apareceram em 1945 a
dar a cara pela democracia cristã”,1948 não há dúvidas de que Plínio Salgado encaixa-se nessa
definição; pois, com habilidade, verificou um novo nicho político-religioso, no entanto o
contexto português e o brasileiro eram bem diferentes e o Estado Novo tinha um grande
trunfo, a sociedade:

Em 1940 realiza-se o 2º Recenseamento Geral da População, segundo o qual 93%
dos portugueses professam a religião católica. É verdade que, nas décadas seguintes,
essa porcentagem se eleva, atingindo os 97% em 1950 e os 98% dez anos depois. No
entanto, no início dos anos 1940, a Igreja afirma-se já como instituição e força
social, conhecendo uma rápida e significativa expansão em todos os domínios, quer
em termos quantitativos, quer qualitativos.1949

Com uma maioria social condizente com as doutrinas católicas, tendo um líder político
que recebeu a tutela do papa e tinha ao seu lado constantemente o amigo cardeal patriarca, a
força do regime era evidente.

Os católicos depositaram enormes esperanças na nova ordem. O chefe do Governo
iniciara a sua carreira no partido da Igreja, era um católico assumido e amigo pessoal
do cardeal patriarca Gonçalves Cerejeira. Para muitos, Salazar é uma escolha da
Providência, oferecendo aos católicos e à Igreja amplas garantias não de respeito
como de proteção e liberdade de ação. Para já, significava o fim das perseguições,
das espoliações e a possibilidade de recuperação do antigo prestígio e influência.
Unidos por uma forte amizade pessoal, Salazar e Cerejeira partilham interesses,
ideias e concepções. Uma sintonia de posições bem expressa no lema do regime
Deus, Pátria, Autoridade, Família e que cedo dá os seus frutos com amplos
proventos para ambas as instituições.1950
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A aproximação que Salgado passou a buscar não esteve limitada à semelhança com o
lema integralista: Deus, Pátria e Família com o lema salazarista: Deus, Pátria, Autoridade e
Família. A ligação que pode ser observada está principalmente na confiança que a Igreja
depositou em Salazar, percebe-se que, sem sucesso, Salgado buscou o mesmo, no regresso ao
Brasil. Em 1940 um novo quadro das relações Igreja-Estado no salazarismo foi montado
através da consagração da Concordata1951 de 1940.1952 O ato coroou o compromisso entre
Igreja e regime, regulamentando um conjunto de privilégios e benefícios para a Igreja
Católica, o que, na prática, já ocorria.1953 O Estado Novo propunha-se instaurar uma ordem
católica e, nesse contexto, a colaboração da Igreja era indispensável no processo de
consolidação do salazarismo.1954 A relação entre Igreja Católica e o Estado Novo foi
praticamente perfeita, apenas em algumas ocasiões, divergências ocasionaram alguns
pequenos problemas, mostrando que a “Santa Aliança” não foi isenta de tensões:

Durante o Estado Novo, embora a relação entre as autoridades públicas e religiosas
tenha beneficiado de uma atitude de colaboração recíproca, houve momentos de
conflituosidade em que esteve em causa, no campo católico, a aceitação ou ruptura
dos princípios do salazarismo e do marcelismo. 1955

O que prevaleceu foi a reciprocidade, pois haviam outros interesses além de uma
questão religiosa, foi criado um núcleo de ideias e de organização política em torno da defesa
do corporativismo, anticomunismo, antiliberalismo e demais interesses convergentes entre
Igreja e regime.1956
A Igreja Católica não contribuiu apenas como matriz política do regime, toda a
simbologia do Estado Novo, a imagem do chefe e demais aparatos estruturais do país tinham
um sólido programa de cristianização.1957 Dessa forma conclui-se que o salazarismo era
inconcebível sem o apoio da Igreja, pois ela

[...] contribuiu não só para promover a ascensão de Salazar e do Estado Novo como
também para a sua consolidação e evolução, ao tornar-se um importante suporte
1951
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institucional do regime, sobretudo nos primórdios, ao possibilitar ideologicamente a
incorporação de massas no regime e ao constituir-se como o seu principal centro de
extração de elites.1958

A busca dessa contribuição foi almejada por Plínio Salgado com o retorno ao Brasil,
em 1946. Após as experiências vividas em oito anos em um modelo corporativista com o
aparato católico, o líder integralista não teve dúvidas de que era esse o seu objetivo para a
política brasileira. “Não é por isso de estranhar que o exemplo do salazarismo fosse o passepartout das afinidades quer de ditadores, quer de movimentos de direita radical do período,
muitas vezes, sinceramente; outras vezes, desejosos de evitar a identificação com o
fascismo”.1959 A retirada fascista foi um dos propósitos de Plínio no exílio e os preparativos
para um novo projeto político para o Brasil, começou a ser construído bem antes do regresso
ainda em Portugal quando a imagem democrata cristã e extremamente católica foi
consolidada.

8.2 DESPEDIDA DE PORTUGAL E VOLTA PARA O BRASIL: DUPLA LAMENTAÇÃO

A preparação para a implantação e consolidação do salazarista pliniano e do novo
modelo político foi intensificada antes do retorno ao Brasil. Com um discurso religioso,
justificando que a política não era prioridade, iniciou o ano de 1945 com grandes avanços
intelectuais católicos e ao mesmo tempo de articulações, uma vez que Getúlio Vargas
sinalizava desgaste, no contexto da Segunda Guerra Mundial, através de uma crescente
oposição ao Estado Novo que exigia a democratização. O líder dos integralistas continuou
com a mesma estratégia utilizada durante o exílio: negar publicamente a política. Em
entrevista à agência de notícias United Press International, em março de 1945, estabeleceu a
visão em torno do Plínio católico e perseguido por Vargas e por isso, um homem que não
poderia entrar fielmente na política, por respeito aos portugueses e pela censura imposta por
Getúlio, ou seja, o mesmo discurso do desembarque em Portugal em 1939. Pelo intermédio de
Adolfo Vieira da Rosa, diretor da agência telegráfica United Press, em Lisboa,1960 destacou:
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Meu silêncio na imprensa estrangeira sobre assuntos políticos brasileiros quer
nacionais quer internacionais, foi-me por mim imposto como homenagem a
hospitalidade portuguesa, enquanto perdurasse em meu país a rigorosa censura que,
permitindo contra mim e meus amigos ataques violentos e injustos, jamais consentiu
que se erguesse uma unica palavra em minha defesa. Entendi que, não podendo
manifestar-me livremente no Brasil, não seria elegante trazer para fora de suas
fronteiras discussão de assuntos que dizem respeito unicamente a minha pátria. 1961

Plínio afirmou que foi alvo de vários pedidos de entrevistas e depoimentos políticos,
no entanto, todas recusadas; mas. como a conjuntura política brasileira passava por um
processo de alteração, sentia-se livre para analisar a situação do país. Salgado sabia muito
bem que era desnecessário e desgastante estabelecer um discurso anti-Vargas (correndo o
risco de ser acusado de antinacionalista), pois a política brasileira não criava espaços para a
sua doutrinação de forma imediata, posição encontrada com fertilidade em Portugal, sendo
esse discurso utilizado para a criação de uma imagem pliniana brasileira do pós-guerra, por
isso fez questão de afirmar o caráter antitotalitário do integralismo e a proclamação do Brasil
contra o Eixo. Em 1945, não poderia ter outra atitude. A consolidação cristã alcançada em
Portugal era preparada para atravessar o Atlântico, com isso, buscou em sua história os
ensinamentos do cristianismo, fixando assim, não ser uma novidade esse discurso
religioso.1962 Não era algo novo, mas a concepção da palavra caminhava em um sentido de
reorientação e de prioridades em um momento novo que o mundo estava iniciando e
aprendendo a viver após um conflito de proporções estrondosas.
No entanto, a concepção política ainda não era a base discursiva de Plínio Salgado,
isso, publicamente; pois, internamente, era notório que articulações estavam sendo montadas
para a consolidação de seu nome no novo partido, mas como a intenção do integralista sempre
foi criar uma imagem neutra e o momento em Portugal não era de visibilidade política e, sim,
religiosa (mas com preceitos políticos), afirmou: “Não sou candidato, nada quero para mim, a
única coisa que desejo é ver um Brasil feliz na sua base cristã com um governo
suficientemente forte para garantir liberdades justas, o respeito a pessoa humana, a justiça
social, a independência e a honra da Nação”.1963
No mês seguinte, foi entrevistado pela agência internacional Associated Press e, mais
uma vez, fez questão de focar o momento católico que vivia e a “despreocupação” com a
política, ou com uma possível candidatura às eleições de 1945: “Só lhe digo que não sou
candidato nem desejo tirar nenhum proveito político para mim ou meus amigos. O que desejo
1961
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é a felicidade de minha Pátria, na sua base cristã, na sua grandeza moral e cultural”. 1964 Sendo
o cristianismo a matriz da nova política, passou a ocorrer um processo de solidificação do
histórico e da vida de Plínio Salgado em Portugal para assegurar que o objetivo de suas
concepções não era associar-se a nenhum grupo totalitário (em decadência) e estabeleceu que
possuia apoio dos prelados da Igreja Católica, principalmente após a fixação das ideias
pautadas em Vida de Jesus: “As minhas ideias e convicções em matéria social, moral, e
religiosa estão no meu livro Vida de Jesus, que é resumo de todo o meu pensamento que
representa uma obra de meditação durante dez anos, desde 1930 a 1940”.1965 Com essa visão,
taticamente Plínio atribuiu publicamente o não retorno à política devido à cristalização
teológica estabelecida em Portugal.
No entanto, era notório que esse discurso nada mais era do que uma estratégia
momentânea no sentido de arregimentar e inflamar seus doutrinados e principalmente
articular-se, impedindo a divulgação pública de determinadas estratégias políticas, mas era
claro que o retorno do integralista para o Brasil representaria a volta para a política, até
mesmo porque, ele nunca o deixara de ser em Portugal. Isso pode ser notado em uma
correspondência trocada com o secretário particular, Hermes Malta Lins e Albuquerque que
analisou o momento e a necessidade de ocultismo político:
Não posso compreender como seria possível a utilização da nossa grande força
política nas próximas eleições sem primeiro sacudirmos a lama torpe de 13 anos!!!
de ataques absurdos, culminando a partir de 38. Receio que estejamos sujeitos a
nova campanha, mas creio que, a par de vários processos de calúnias, poderemos
reunir os melhores elementos de defesa. Vamos ver como se porta o acusador
Getúlio Vargas. Naturalmente despistará... ou silenciará, como de costume, quando
as coisas cheiram a compromissos. A não ser que já tenha vendido a alma ao Diabo
em troca do Fiquismo.1966

Lins e Albuquerque expressou o receio em assumir uma posição política em um
momento de instabilidade que o Brasil vivia na “promessa” de Vargas por uma
democratização. Nesse ambiente, uma possível entrada dos integralistas na política
representava um receio aos líderes do movimento, principalmente por não saber qual seria a
reação do governo a esse retorno no cenário brasileiro, até mesmo porque não existia certeza
do fim do Estado Novo, como afirmou Lins, no fim da carta, ao expressar a possível venda da
alma do Diabo em troca do “fiquismo” no poder político nacional. Dessa forma, em volta a
1964
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tanta instabilidade, a medida mais segura era continuar com o discurso público oficial de
cristianização ao contrário de uma possível ação política.
Ao mesmo tempo, verificou a necessidade de criar uma propagação, mesmo com o
problema da distância, contrária ao regime Vargas, pois sabia que a continuidade do
Presidente era sinônimo de impossibilidade de futuro poder, sendo tal questão expressa em
matéria vinculada no jornal Diário da Noite, em março de 1945, quando o periódico carioca
estampou em suas páginas: “Um mergulho no undergroung integralista. Plínio condenou
Vargas e apoiou a candidatura Dutra”.1967 A sua liderança era aguardada pelos integralistas
que ainda juravam obediência ao Chefe.
Expectativa e ansiedade rondavam os integralistas com o seu possível retorno. Fato
que demorou, pois o líder terminou seu exílio somente em agosto de 1946, no entanto as
articulações foram intensificadas em 1945. Havia uma probabilidade de que o líder dos
integralistas fundasse no Brasil um novo partido, pensavam no Partido Social Cristão, devido
à devoção de Plínio nos últimos anos.1968 A relação católica era expressa em todos os sentidos
para caracterizar o novo político que foi formado em Portugal, conforme o Diário da Noite:
“Amigo íntimo do cardeal Cerejeira, o Sr. Plínio Salgado é hoje em dia um adepto entusiasta
dos rumos político-sociais contidos na Rerum Novarum, de Leão XIII”.1969 Havia um voto de
confiança dos integralistas nele que enxergavam no líder, não só uma força política, mas
também uma liderança religiosa, notadamente após a formação doutrinária e catequética em
Portugal.
Em maio de 1945, foi publicada, no jornal Diário de Notícias de São Paulo, uma
Carta aberta à nação brasileira (ver capítulo 6). Documento assinado por diversos
integralistas opondo-se às calúnias em relação ao movimento e internamente deixando
transparecer que esperavam orientações do ainda, Chefe.

A publicação da Carta Aberta à Nação criou uma crescente expectativa acerca das
instruções que estariam sendo enviadas de Portugal por Plínio Salgado, com o que
foram gerados diversos e contraditórios boatos. Irradiado de Portugal, enviado por
navio ou por avião, era esperado o pronunciamento do chefe no exílio. 1970

As orientações e novas palavras aos brasileiros chegaram em 1945, através do
Embaixador do Brasil em Portugal, João Neves da Fontoura, portador de uma mensagem do
1967

Um mergulho no “undergroung” integralista. Plínio Salgado condena Vargas e apoia a candidatura Dutra.
Diário da Noite. Rio de Janeiro, 28 mar. 1945.
1968
Ibidem.
1969
Ibidem.
1970
CALIL, 2001, op. cit., p. 135.
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chefe aos militantes, no sentido de informar que um novo manifesto estava sendo preparado
para reordenar e reorientar os integralistas no novo período da política nacional. Foi
informado de que o manifesto teria como base as concepções idealizadas na conferência
Aliança do Sim e do Não, realizada em 1944.1971 Como analisado, as novas teorias plinianas
representavam um processo evolucionista que tinha como matriz o discurso constituído em
São Bento do Sapucaí, que foi consolidado em São Paulo e cristalizado em Portugal, onde
alcançou legitimidade para o estabelecimento de sua doutrinação católica.
A preocupação momentânea era estabelecer um vínculo direto e específico entre
integralismo e democracia, fixando assim, a convergência entre os dois pontos. A frase: “Não
há como separar o integralismo da Democracia”1972 circulou em vários periódicos brasileiros
na tentativa de analisar a liberdade do movimento, a aversão ao autoritarismo, à força e à
violência.
A busca pelo esquecimento autoritário ocorreu oficialmente em julho de 1945 quando
o Manifesto-Diretiva1973 foi divulgado, com repercussões tanto em Portugal quanto no
Brasil.1974 No documento, reafirmou a visão espiritualista destinada à política democrática
brasileira em uma concepção católica e antitotalitária, que eram posições necessárias para a
sobrevivência política no Brasil novo que estava sendo almejado com a democratização. Pela
necessidade extrema de agir em nome de uma democracia, precisava mostrar coerência
política, principalmente em torno do ponto mais deliciado de sua doutrinação: o fascismo. No
Manifesto-Diretiva, utilizou como referência diversos documentos da década de 1930 para
mostrar que a proposta de 1945 não era uma nova criação e sim uma ferramenta de
continuidade, no entanto, um esforço vazio, pois o passado fascista não foi esquecido, mesmo
porque, o próprio autor escreveu em suas obras elementos de aceitação a tais doutrinas.
O Manifesto-Diretiva tornou-se uma espécie de recado aos militantes e ao mesmo
tempo um direcionamento de ação, não por coincidência “a aprovação dos Estatudos do
Partido de Representação Popular ocorreu em 26 de setembro, apenas 15 dias depois da
publicação do Manifesto-Diretiva na imprensa”.1975
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Um mergulho no “undergroung” integralista. Plínio Salgado condena Vargas e apoia a candidatura Dutra.
Diário da Noite. Rio de Janeiro, 28 mar. 1945.
1972
Exemplo pode ser conferido em: A Manhã, Rio de Janeiro, 06 maio 1945 e Idade Nova. Rio de Janeiro, 17
fev. 1949.
1973
SALGADO, Plínio. Manifesto-Diretiva: enviado por Plínio Salgado aos integralistas brasileiros em julho de
1945. Lisboa: Edição do autor, 1945.
1974
Publicado em vários periódicos, alguns exemplos em Portugal: Boa Nova, Cantanhede, 13 out. 1945, A
Guarda. Guarda, 05 out. 1945. No Brasil foi publicado na integra por: Folha da Manhã, São Paulo, 09 set. 1945.
1975
CALIL, 2001, op. cit., p. 139-140.
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Através desse documento, atingiu a militância e ainda alcançou apoio da
intelectualidade portuguesa; que, mesmo estando fora do processo político brasileiro, apoiou
com veemência as ações do amigo integralista, com foi o caso de Alberto de Monsaraz que
afirmou em tom de manifesto:

Entre as maiores riquezas, que hoje em dia o Brasil possui, avulta o nome e o
prestígio de Plínio Salgado, fecunda reserva de Esperança para a hora futura – que
Deus queira próxima – em que todos os ódios se cansem e se desiludam todas as
fantasias: a hora, certa e definitiva, das grandes realidades nacionais. [...] Todos os
brasileiros não integralistas com os quais, para efeitos eleitorais, os integralistas, ao
seu mando, vão ligar-se, acabarão finalmente por ser, eles também, perfeitos e
lealissimos integralistas.1976

Vê-se um apoio e um discurso no sentido de motivá-lo ainda mais na política nacional.
A maior “novidade” do documento estava na mudança do eixo de ação, antes o foco de
combate era o comunismo e o liberalismo, a partir do documento, oficialmente passou a ser o
comunismo e o nazi-fascismo que foi apresentado como originários do mesmo gestor, o
materialismo. Ao lado do famoso manifesto, escreveu um manuscrito, não publicado
intitulado Confusão: clima do bolchevismo, que auxilia a compreensão de suas propostas. No
texto os mesmos apontamentos das décadas anteriores foram estabelecidos como males da
sociedade mundial, no entanto com uma nova forma de caracterizar o movimento e a ação de
luta contra o mal soviético, denominado por “nazismo russo” e representantes da “quintacoluna nazista”.1977
Passou a desenvolver uma nova concepção política no pós-guerra, associando o
“inimigo mundial”, nazismo, ao comunismo, elemento de eterno combate. Para a realização
de uma luta contra o mal, o autor e político apontou a solução:

O combate desorganizado ao bolchevismo, isto é, o ataque puramente literário de
pessoas isoladas, esse não incomoda às camarilhas secretas de Moscou. Pode um
cidadão, ou um jornal publicar artigos contra a Rússia ou contra o marxismo, que
ninguém se incomoda com ele, mas se essa pessoa ou esse jornal ligam-se a uma
campanha sistematizada, a um partido de fundo cristão e nacionalista eficiente e
estruturado, então todos aqueles elementos da desordem tecnicamente organizada
investem com fúria contra a audaciosa mobilização das energias da Pátria.1978

A sua proposta para combater o mal comunista estava justamente na organização de
uma agremiação política nacionalista e cristã, ou seja, o PRP, um partido de cunho cristão e
1976

Correspondência de Alberto de Monsaraz a Plínio Salgado, 20 nov.1945 (APHRC/FPS-L 45.11.20).
SALGADO, Plínio. Confusão: clima do bolchevismo (APHRC/FPS-089.010.001).
1978
Idem. Confusão... op. cit.
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nacionalista, tendo o anticomunismo como um de seus pilares de sustentação, com suas
concepções consolidadas em Portugal para uma posterior organização no Brasil. Uma cena
política estava sendo cuidadosamente preparada e, ao mesmo tempo, as atividades
doutrinárias sendo mantidas. Ele não perdia nenhuma oportunidade para aparecer
politicamente, principalmente quando menções ao Brasil eram feitas.
Um episódio que retrata muito bem o contexto ocorreu em de agosto de 1945, quando
foi para o norte de Portugal, Viana do Castelo, Braga e Pedras Salgadas, passar algumas
semanas em atividades.1979 No entanto, nesse ínterim, ocorreu em Lisboa a recepção oficial
aos soldados brasileiros.1980 A ausência do integralista na capital gerou dúvidas. Poderia ser o
momento ideal para Plínio Salgado, em uma atividade do Brasil em Portugal. Entretanto ainda
há a hipótese de a viagem ter sido um pretexto para não estar presente, pois poderia haver
uma reação hostil dos soldados. Para corroborar essa hipótese, em agosto de 1945, o
integralista não realizou nenhuma conferência no norte do país, não justificando a viagem
para atividades, como afirmado no jornal Novidades.
Independente da versão, ocorreu o desencontro e a possibilidade de aparição do
integralista que dividia seus momentos como conferencista católico e articulador político,
principalmente em um momento de alterações políticas no Brasil. As tropas brasileiras
desfilaram pela Avenida da Liberdade,1981 uma das principais de Lisboa e promoveram um
grandioso evento em Portugal,1982 com uma multidão que se redobrava de entusiasmo1983 com
a presença dos soldados. O evento contou com certa ação oposicionista, inclusive com
registro da Legião Portuguesa que localizou um manifesto direcionado aos soldados
brasileiros, contra Salazar que era acusado de ser nazista e, portanto, contribuído com o eixo
na Segunda Guerra Mundial. Era uma visível tentativa de levar para o Brasil informações do
Estado Novo português na ótica do Partido Comunista Português (PCP). Com o título,
Gloriosos soldados do Brasil irmão, o manifesto foi divulgado com a crítica mensagem
antisalazarista:

Recusai-vos a saudar o nazi Salazar que enviou para o seu füehrer Hitler parte da
metralhadora que esfacelou muitos dos vossos companheiros de combate! Voltai a
cara para o lado contrário da tribuna do governo fascista! Que nem um oficial do
grande Exército antifascista do Brasil irmão ordene qualquer saudação aos carrascos
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Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 21 ago. 1945.
A recepção oficial aos soldados brasileiros. Novidades, Lisboa, 02 set. 1945.
1981
O desfile de hoje na Avenida da Liberdade. Novidades, Lisboa, 03 set. 1945.
1982
A parada militar de ontem. Novidades, Lisboa, 04 set. 1945.
1983
A despedida dos soldados brasileiros. Novidades, Lisboa, 05 set. 1945.
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hitlerianos que há 19 anos1984 dilaceram a Pátria Portuguesa! C.L. de Lisboa do
P.C.P.1985

Crises políticas estruturais eram evidentes e Plínio Salgado, o brasileiro mais
português que havia, não estava presente na atividade. Com o reflexo político, tentou marcar
presença através de um telegrama publicado no jornal editado pelo amigo Moreira das
Neves:1986 “elejo as colunas das Novidades para saudar os meus patrícios, em cujas fileiras
heroicas tenho tantos amigos particularmente estimados, pedindo a esse jornal faça públicas
as minhas congratulações pelas gloriosas forças armadas da minha Pátria”.1987
Os anos de 1945 e 1946 foram estabelecidos pela continuidade do catolicismo
pliniano, uma necessidade para a sua consolidação intelectual. A Democracia Cristã como
matriz central, principalmente após a conferência em Coimbra e mais notadamente com o
Manifesto-Diretiva, além do estabelecimento de uma organização partidária para um retorno
sólido e definitivo na política brasileira, passou a ser uma realidade em 1946.
Seu retorno foi cercado de dificuldades envolvendo sua recepção no Brasil. Havia um
clima desfavorável ao integralismo, o passado pliniano1988 e a associação direta com o
fascismo não eram esquecidos por grupos políticos e sociais, promovendo dificuldade para o
reestabelecimento do autor e sua esposa, além do fato de haver rupturas de antigos líderes
com Plínio Salgado, contribuindo para o enfraquecimento do novo projeto.1989 “De volta
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Referência ao Golpe de 28 de Maio de 1926, que implantou a ditadura no país.
Legião Portuguesa. NT 1421. 06-09-1945. Processo 1566/15. B.5 (ANTT/LP).
1986
Uma simples correspondência com mensagem de saudação no jornal era mais segura do que a presença junto
às tropas.
1987
SALGADO, Plínio. Telegrama de Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 03 set. 1945.
1988
Plínio Salgado tentou apagar o passado de simpatia fascista dentro de um limite possível. Exemplo notório
está no livro O integralismo brasileiro perante a nação, uma obra lançada em 1946 que marcou o regresso do
exílio com a publicação de vários documentos do período da AIB, no entanto com alterações visíveis, excluindo
palavras e/ou termos que fizessem menções a um caráter autoritário e antidemocrático, na tentativa de marcar
uma continuidade do movimento com a adulteração da organização política da década de 1930. Cf. TRINDADE,
Helgio. Integralismo: teoria e práxis política nos anos 30. In: FAUSTO, Bóris (Org.). História Geral da
Civilização Brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano – Sociedade e Política (1930-1964). São Paulo: Difel,
1981, v. 3.
1989
Plínio Salgado recebeu críticas inclusive de antigas lideranças da AIB, como Miguel Reale que não aceitou a
reconstituição política do integralismo, qualificando o movimento de rearticulação integralista como obstáculo a
uma solução pacífica dos problemas nacionais, uma vez que o anticomunismo não poderia ser um elemento de
unidade entre os militantes, já que uma força negativa não pode ser uma convergência de interesses. Em
entrevista afirmou que: “Restabelecida a democracia, eu não concordei em restabelecer-se o integralismo porque
me pareceu que não era mais adequado e quando Plínio Salgado fez o Partido de Representação Popular eu não
concordei e fundei o meu partido [...] o Partido Popular Sindicalista [...] eu mantive a ideia corporativa, mas em
termos de sindicalismo”. REALE, Miguel. Entrevista. In: Roda Viva. Apresentação: Paulo Markun. 13 nov.
2000. São Paulo: Videocultura, 2000 (84 min.). Posteriormente o Partido Popular Sindicalista (PPS) fundiu-se
com o Partido Republicano Progressista de Adhemar de Barros e o Partido Agrário Nacional, resultando no
surgimento do Partido Social Progressista (PSP), do qual foi um dos principais líderes.
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Plínio Salgado”1990 estampava o jornal Diário da Noite, sendo que, desde o início de 1946,
notícias eram vinculadas no sentido de expressar o retorno do líder integralista ao Brasil,
principalmente no período em que a organização política democrática brasileira estava sendo
estabelecida após o Estado Novo. O Diário de Notícias divulgou: “Noticia-se que Plínio
Salgado, que há muitos anos vivia em Portugal, vai regressar ao Brasil. Fixando residência,
possivelmente, em São Paulo”.1991 Com essa notícia, um clima de alvoroço foi estabelecido na
capital paulista. Os dias que seguiram foram de manifestações contrárias à presença do líder
integralista em São Paulo, em grade parte da imprensa.

A população paulista já se mostra totalmente indignada com a próxima vinda do Sr.
Plínio Salgado para o Brasil. O chefe integralista é esperado nos próximos dias e, de
acordo com o que se afirma, deverá residir em São Paulo. O povo bandeirante está
disposto a demonstrar o seu descontentamento, caso seja confirmada a vinda do
antigo dirigente da Ação Integralista Brasileira. Fala-se mesmo que os estudantes
paulistas já estão tratando da realização de diversos comícios de protesto.1992

Além do passado, a relação amistosa com Salazar não era vista com bons olhos; que,
na concepção de muitos, não passava de um fascista lusitano. Sua atuação em Portugal era
conhecida por parte da sociedade brasileira, mas não era algo de expressão pública, no
entanto, essa atuação cristã teológica não era suficiente para o definir como um líder bem
quisto, após o exílio, rotulado de “o indesejável” conforme paralelo estabelecido com Salazar
no periódico Resistência:

Está encontrando a maior repulsa popular a anunciada vinda, brevemente, para o
Brasil, do Sr. Plínio Salgado, que se acha atualmente em Lisboa. Um popular
chegou a dizer, comentando o fato, que o chefe integralista não encontrará outro
lugar melhor para residir do que em Portugal ao lado do ditador fascista Oliveira
1993
Salazar.

A repulsa ao integralista era intensa e todos os seus atos eram motivos de críticas e
representações contrárias no Brasil.1994 Nesse panorama, o Chefe dos camisas-verdes
regressou ao Brasil, com Carmela Salgado, após longo período de exílio.
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De volta Plínio Salgado. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 08 jun. 1946.
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Voltamos em 46, 16 de agosto de 1946. Oito anos depois de estarmos exilados,
voltamos para o país. O Plínio começou, eu acompanhando-o sempre a viajar pelo
Brasil, explicando aos nossos amigos o que tinha ocorrido nesse período. Viajamos
o Brasil todo. Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Foi quando ele organizou
o PRP.1995

A lembrança que trouxe do exílio foi de trabalho, amizades e principalmente reflexões
cristãs.1996 O sentimento de saudade expresso na Oração do exilado pôde ser eliminado:

A minha filha,
a minha Pátria!
Fazei-as felizes
e que eu as reveja
e que eles estejam comigo
em vós!1997

Voltou para o Brasil, no entanto, nunca mais foi o mesmo. O retorno foi de um homem
marcado pelo sofrimento e pela angústia. O integralista fora uma liderança de um momento
auge da década de 1930. Após esse período de euforia nacionalista baseada no fascismo, o
chefe não atingiu mais nenhum esplendor, transformando-se em um político comum e muitas
vezes, solitário e esquecido pela sociedade.1998 A proposta era reestruturar as “glórias do
passado” com a arregimentação dos militantes em torno do líder, mas percebe-se que não
havia muitas saudades dele no Brasil, mas não há dúvidas de que deixou saudades em
Portugal, uma vez que o lamento em torno da partida do integralista percorreu meses antes e
depois do embarque. O jornal O Montemorense publicou artigo de Ciríaco Trindade em que
afirma:

Se é com profunda mágoa que recebemos a notícia de que Plínio Salgado, político,
escritor e pensador brasileiro que a Portugal se acolheu por virtude de contingências
políticas, vai deixar-nos, é com sincero júbilo que constatamos que o faz para
1995

SALGADO, Carmela Patti, op. cit.
Idem. Recordações... op. cit.,
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Idem. Plínio. Oração do exilado (APHRC/FPS-007.003.003).
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Verifica-se que os congêneres portugueses (IL e N/S) tentaram uma manutenção dos ideais após a euforia
das décadas de 1920 e 1930, no entanto, sem grandes repercussões, elemento que teve notada contribuição da
política salazarista. Assim como Plínio Salgado, o antigo líder dos camisas-azuis, Rolão Preto, manteve ações
políticas durante toda a vida, mas, como ressaltado por relatório investigativo da PIDE em 1951: “poucos lhe
ficaram fiéis”. Entre as décadas de 1940 a 1970, reuniões, publicações e pequenas ações clandestinas foram
idealizadas pelos N/S em uma atitude antissalazarista, sendo que nenhuma teve grandiosas repercussões. As
ações de controle permaneceram no período marcellista, através da DGS, pois em 1973, Rolão Preto presidiu o
“Encontro de monárquicos independentes” realizado no Cine-Teatro da Covilhã, discussão que idealizava
propostas da década de 1930 em um novo período político que estava a ser iniciar em Portugal. Rolão Preto.
Prontuário. NT 6108. Processo 4517. (ANTT/PIDE/DGS). Propostas, ações e linearidades com Plínio Salgado
que manteve ações de manutenção do ideário integralista são notadas, a ânsia pelo poder e mudança política
continuou sendo o propósito dos líderes da década de 1930, obviamente, sem a mesma forma e vitalidade de
antes.
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regressar à sua Pátria d’além Atlântico, ele que, como nós, considerava esta como a
d’aquém Atlântico. Plínio Salgado vai-nos deixar.1999

A despedida e a tristeza com a partida do apóstolo, do cavaleiro do verbo, do
doutrinador dos povos – expressões usadas para caracterizar Plínio – alcançou todos os grupos
sociais e políticos conservadores de Portugal e, sempre com expressões de lamento, foi
classificado como um exilado exemplar:

Plínio Salgado foi um exilado corretíssimo, servindo de lição a muitos que
esquecem no exílio os deveres que a hospitalidade em tais condições impõe. O fato,
pelo triste paralelo para que foi chamado, teve eco na Assembleia Nacional com o
unânime aplauso dos presentes [...] realiza uma obra notável de apostolado correndo
2000
o país de lés a lés.

Sem esquecer as grandezas proféticas feitas pelo integralista no exílio através de suas
palavras cristãs, a Liga Independente Católica Feminina (LICF) homenageou o autor ao lado
de sua esposa, Carmela na “Festa de Homenagem da L.C.F. aos esposos Plínio Salgado”, 2001
em 10 de julho de 1946, dias antes da partida.

A sinceridade e a eloquência da sua palavra dominadora, pô-las o grande escritor e
apóstolo ao serviço da L.I.C.F. várias vezes, em notáveis conferências religiosas
quer na sua sede, quer em outros locais, à seu pedido. [...] Contraíram para com
Plínio Salgado uma grande dívida os católicos portugueses: fica-lhe o dever muito a
L.I.C.F. Esta quis dizer-lhes a sua gratidão e afirmar-lhe o seu preito e
homenagem.2002

O mesmo foi feito em relação à direção geral da Liga Católica que, juntamente com
outros órgãos, formaram parte da rede relacional de Plínio no país e escreveu em despedida
dias antes do embarque:

Não ficaríamos, porém, com a nossa consciência inteiramente em paz, se não
viéssemos oficialmente confirmar essas palavras, e renovar a expressão dos
agradecimentos mais sinceros de todos os membros da Direção Nacional da Liga
Católica pela sementeira de luz e de bondade que a Providência, em tão boa hora,
lhe confiou e que V.Exª espalhou a mãos largas por toda a Terra de Santa Maria –
sua segunda Pátria. Representamos, como V.Exª sabe, os homens católicos de
Portugal. Temos, por isso, obrigação de lhe dizer: Bem haja! [...] Resta-nos ainda
dizer a V.Exª que é com profunda mágoa e antecipadas saudades que aproveitamos o
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Carinhosa hospitalidade generosamente retribuída. Novidades, Lisboa, 28 ago. 1946.
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ensejo para apresentar a V.Exª os nossos mais sinceros cumprimentos de despedida,
desejando-lhe do coração boa e feliz viagem.2003

A imprensa portuguesa criou um verdadeiro ciclo de reportagens em torno do seu
regresso com diversas matérias no sentido de relembrar os anos de exílio, rememorando as
conferências e ações do líder em Portugal, destacando principalmente a imagem de defensor
do cristianismo,2004 além da relação de proximidade nacionalista criada no fortalecimento
prático do luso-brasileirismo, elemento de extrema importância para a criação de uma nova
concepção cristã, uma vez que o catolicismo pliniano sempre teve a sua organização prática,
política e teórica. O jornal lisboeta Vitória, em tom de despedida, analisou o momento e com
saudosismo disse em suas páginas:

Plínio Salgado vai regressar a Pátria Brasileira depois de alguns anos passados entre
nós. Aqueles que têm gozado o convívio do seu alto espírito e o espetáculo da sua
invulgar presença na resposta aos verdadeiros problemas do nosso tempo,
perguntarão se esse lusitano sair de Portugal onde foi visita tão amiga ou se vai
visitar o Brasil que já não vê há anos. E tem a certeza de que a pena com que vai
deixar a Terra Portuguesa e a medida exata da alegria com que volta a Terra
Brasileira. Plínio Salgado é um cristão cheio de fogo e cheio de coragem; é um
cristão do seu alto quilate ou faz amigos ou inimigos. Não deixa ninguém
indiferente. Cristão de um cristianismo vivo. [...] Plínio Salgado, católico vive no
mundo a vida de toda a gente, com toda a gente, trazendo ao mundo os valores
universais do catolicismo com a clareza do seu pensamento com a atenta observação
dos fatos humanos mais graves do nosso tempo, com a simpatia humana de um
verdadeiro cristão. [...] Plínio Salgado vai ausentar-se de Portugal. Só os estranhos
quando partem deixam a ideia de que poderão jamais voltar. Quando um estrangeiro
parte e pode dizer na sua língua antes de partir, que vai ter saudades de Portugal – e
já o ouvimos da sua boca – esse homem não é um estranho. É este o verdadeiro
sentido da fraternidade luso-brasileira e mais ainda o sentido do verdadeiro
internacionalismo cristão de que o pensamento de Plínio Salgado é uma expressão
tão alta.2005

A relação estabelecida em Portugal foi levada por toda a vida. Antes do exílio,
expressava relações com a cultura política portuguesa, após os sete anos, essas concepções
transformaram o autor em um luso-brasileiro. A reportagem não praticou nenhum ato de
exagero ao fazer essa caracterização; pois, até o fim da vida, a defesa de Portugal na política
brasileira ou em caráter mundial passou a ser uma das marcas de Plínio em uma política
democrática cristã, abandonando completamente a política fascista estabelecida nos anos 1930
(ver capítulo 7). O jornal Novidades, editado pelo amigo Moreira das Neves, noticiou em 18
2003

Correspondência da Liga Católica (Dr. Leonel Ribeiro) a Plínio Salgado, 09 ago. 1946 (APHRC/FPSC.46.08.09/5)
2004
Na despedida o jornal Novidades afirmou: “Denuncia-se então ao público português como escritor católico e
pensador cristão”. Carinhosa hospitalidade generosamente retribuída. Novidades, Lisboa, 28 ago. 1946.
2005
Plínio Salgado vai partir. Vitória, Lisboa, 07 jun. 1946.
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de agosto de 1946: “Regressou ao Brasil Plínio Salgado”. 2006 Era portanto o fim de um
período político, mas que não representou o fim de um vínculo, como vislumbrou o
conservador Amândio Cesar em correspondência de despedida quando questionou: “quando
voltará novamente até nós?”.2007 A relação com os conservadores radicais portugueses
continuou de forma intensa no decorrer do século XX. Em relação ao saudoso Amândio
Cesar, Plínio Salgado participou como prefaciador em 1964 da obra poética Coração sem
expedientes em que ressaltou a importância das poesias genuinamente lusíadas compostas
pelo autor.2008
A relação com os lusitanos continuou no Brasil, retornando para Portugal em outras
oportunidades, sendo que o contato com os conservadores portugueses foram mantidos até o
fim da vida. Alguns meses antes de morrer, articulou a vinda do poeta João Ameal 2009 ao
Brasil para participar de uma série de eventos educacionais pelo país. Em 13 de março de
1975, comunicou ao amigo lusitano:

Meu caro João Ameal, [...] Entrei em entendimentos com o Ministério da Educação
e Cultura e este está elaborando um programa para 1 conferência em Brasília, 3 em
São Paulo, 3 no Rio, 3 em Recife, 1 na Bahia, 1 em Curitiba, 1 em Porto Alegre e 1
em Belo Horizonte. Mando-lhe com esta o esquema dessas viagens e conferências
para submetê-lo ao seu critério e conveniências. [...] Todas as despesas serão por
conta do Ministério.2010

A manutenção da cultura lusa após o exílio foi marcante como analisado ao longo
deste capítulo. Após o período vivido em Portugal, como sempre, com muita habilidade
conseguiu reverter a situação. No lugar do agradecimento pela recepção dos portugueses, foi
agradecido por ter sido exilado em Portugal, conforme cumprimentos do jornal Novidades:
“Católicos que ficam a dever a Plínio Salgado a realidade consoladora e dignificadora de um
proselitismo religioso, de um apostolado católico inesquecível”.2011 Percebe-se ainda que a
ação articuladora para ocultar ações políticas representou certo sucesso, pois a única imagem
que permaneceu foi a de católico, não exista, portanto, lembranças das associações nazistas,
2006

Regressou ao Brasil Plínio Salgado que andou por Portugal a separar o Sim e o Não. Novidades, Lisboa, 18
ago. 1946.
2007
Correspondência de Amândio César a Plínio Salgado, s/d 1946 (APHRC/FPS-C.46.00.00/4).
2008
SALGADO, Plínio. Prefácio de Plínio Salgado: Coração sem expedientes. CÉSAR, Amândio. Coração sem
expedientes. Lisboa: Verbo, 1964. p. 9.
2009
Estrategicamente, com a intenção de tornar mais conhecido no Brasil, Plínio Salgado publicou no jornal
Diário de São Paulo um artigo analisando a vida do poeta português. SALGADO, Plínio. João Ameal,
historiador e filósofo. Diário de São Paulo, São Paulo, 09 fev. 1975.
2010
Correspondência de Plínio Salgado a João Ameal, 13 mar. 1975 (BNP/EJA/E37/4335).
2011
Plínio Salgado: a homenagem de hoje ao eminente lusíada e ao corajoso afirmador católico. Novidades,
Lisboa, 30 jul. 1946.
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fascistas ou golpistas. Em artigo, J. S. da Silva Dias, para Novidades, declarou: “Ninguém
conheceu em Portugal, na sua atividade, o político Plínio Salgado, mas todos conhecemos e
aclamamos e admiramos o católico Plínio Salgado”.2012
Sua despedida ocorreu de forma constante, por todos os lugares de Portugal foi
homenageado com festa. No entanto, dois principais eventos foram noticiados pela imprensa
portuguesa no sentido de caracterizar oficialmente o fim do exílio. O primeiro ocorreu em 22
de junho de 1946, quando foi exaltado por um grupo de intelectuais portugueses e o segundo
evento ocorreu no dia 30 de julho,2013 duas semanas antes da partida, em um banquete
realizado num restaurante da Baixa, com a presença de inúmeras personalidades, admiradores
do integralismo, além de uma parte numerosa de deputados da Assembleia Nacional e
representantes da Câmara Corporativa.2014 No evento de junho, A Voz noticiou: “Num
ambiente verdadeiramente lusitano, os tradicionalistas portugueses, representados pelas
individualidades que presentemente orientam as Edições Gama, ofereceram ontem, na
margem sul do Tejo, um almoço de despedida ao ilustre escritor brasileiro”.2015
O evento estava repleto de conservadores portugueses, principalmente de integralistas,
e vários discursos foram proferidos ao homenageado, destaque para as palavras de Alberto de
Monsaraz que, ao concluir o seu breve discurso de saudação, leu o soneto Vox Dei,2016 em
homenagem a Plínio Salgado. O momento máximo da tarde ficou em torno de Hipólito
Raposo que lançou palavras de afeto e constante apoio ao congênere brasileiro e ressaltou as
relações estabelecidas em Portugal, elemento central para a propagação das ações políticas e
religiosas do integralista brasileiro: “Senhor Dr. Plínio Salgado: Tem à sua volta uma pequena
parte da família portuguesa que espiritualmente melhore compreende, o admira e muito bem
lhe quer. Aqui vieram trazer os seus afetos de estima, as esposas destes homens e mães destes
filhos”,2017 discurso que marcou uma relação criada desde o período de formação da AIB.
O exílio pliniano foi comemorado, principalmente pelas possibilidades de
aplicabilidade das convergências de pensamento entre os conservadores lusos e o autor que
desde Vida de Jesus puderam exalar palavras de fé por todo o país. Hipólito Raposo destacou
2012

DIAS, J.S. da Silva. Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 31 jul. 1946.
A Nação informou que o banquete ocorreria em 20 de julho: Plínio Salgado. A Nação, Lisboa, 20 jul. 1946.
O jornal católico Novidades em 21 de julho noticiou que o evento ocorreria em 25 de julho: Homenagem a Plínio
Salgado. Novidades, Lisboa, 21 jul. 1946. Através da análise documental, não há dúvidas de que o evento
ocorreu em 30 de julho de 1946.
2014
Homenagem a Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 21 jul. 1946.
2015
O Dr. Plínio Salgado foi alvo de tocante e significativa homenagem prestada por um grupo de
individualidades portuguesas. A voz, Lisboa, 23 jun. 1946.
2016
MONSARAZ, 1986, op. cit., p. 182.
2017
RAPOSO, Hipólito. Na partida de Plínio Salgado (APHRC/FPS-100.003.001/12).
2013
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a relação entre Portugal e Brasil no sentido de caminharem rumo ao crescimento político em
torno da organização integralista, estabelecendo assim, um paralelo visível entre os dois
grupos. Caracterizando como o “filho adotivo de Portugal”, Raposo, em nome da comunidade
conservadora radical e tradicionalista portuguesa, expressou agradecimentos ao irmão de Fé
que passou a ser.2018
Percebe-se que transportou tais palavras para o Brasil, uma vez que Portugal jamais
deixou de ser o centro de sua política e ação cultural. No entanto, outra despedida foi
realizada em agosto através de um banquete.2019 O sentido dúbio do autor no exílio,
possivelmente criou essa necessidade, pois os discursos de despedida ao integralista não
ficavam restritos a simples cumprimentos e desejos de bom regresso, os eventos eram palcos
políticos e a questão relativa aos apoiadores e aos críticos de Salazar, criou essa necessidade,
uma vez que, no evento de junho, havia basicamente integralistas lusitanos,2020 simpatizantes
ou grupos mais neutros. No entanto no banquete de julho, o palco foi destinado a uma
composição mais heterogênea de nacionalistas, entre eles alguns com base de apoio e suporte
político do Estado Novo.2021 Exemplo visível encontra-se no discurso de despedida do
representante do jornal de extrema-direita A Nação, Joaquim Lança, uma das principais vozes
do jornal2022 que se caracterizava como “um baluarte do nacionalismo português”. Lança,
conhecido por ser um germanófilo confesso,2023 expôs nas páginas do semanário a despedida
ao integralista.

Com veemência, o orador projetou na sala, heroica, desinteressada, sábia e
dominadora, a figura de Salazar, a quem chamou, entre aplausos calorosos e
demorados – ‘nosso Chefe e nosso guia’ [...] Uma aclamação coroou as afirmações

2018

RAPOSO, Hipólito. Na partida de Plínio Salgado (APHRC/FPS-100.003.001/12).
Banquete de homenagem a Plínio Salgado. A Nação. Lisboa, 03 ago. 1946.
2020
Como analisado nos capítulos 3 e 4, a relação dos integralistas lusitanos com o Estado Novo era divergente,
sendo que a liderança original, baseada na 1ª geração (ou “Mestres”) ocupava um papel de críticas ao regime,
gerando a prisões e perseguições de alguns membros. Monárquicos. Integralistas (1931-1934)
(ANTT/AOS/CO/PC-3F). A oposição aumentou no momento em que membros do IL denunciaram a
“Salazarquia”, um ataque violento ao regime de Salazar com denúncias em relação à violência estabelecida no
regime do Estado Novo. QUINTAS, José Manuel. O Integralismo face à institucionalização da Ditadura: contra
a “Salazarquia” In: História, Lisboa, n. 44, p. 34-41, 2002.
2021
Segundo Riccardo Marchi “A identificação condicionada com o Estado Novo de Salazar é um tema
recorrente nas tomadas de posição do meio nacional-revolucionário português. Desde 1946, o núcleo de A Nação
mostra-se muito radical neste sentido, traçando, na sua fidelidade ao regime, uma clara linha de demarcação
entre o chefe reconhecido da revolução nacional e a corte de funcionários que se reúne à sua volta.” MARCHI,
Riccardo. Folhas Ultras: as ideias da direita radical portuguesa (1939-1950). Lisboa: Imprensa de Ciências
Sociais, 2009. p. 102.
2022
MARCHI, op. cit., p. 88.
2023
Ibidem.
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do orador, que prosseguiu dizendo: ‘Vai V.Ex.ª, Sr. dr. Plínio Salgado, de regresso à
sua Pátria gloriosa. Acompanha-o o nosso coração agradecido’.2024

O nacionalismo português caminhava em sentidos heterogêneos, no entanto havia um
elemento de unidade na prática política, o catolicismo que, em Portugal, era o sustentáculo do
regime e era identificado por parte dos nacionalistas como uma representação política e
social. Com essa ideia, retornou ao Brasil, para ser uma espécie de “Salazar tupiniquim”.
Desembarcou no Brasil com a difícil missão de agrupar os militantes que ficaram órfãos
durante anos em um período de transformação não apenas no Brasil, com isso, sua força
deveria ser identificada para a arregimentação e o fortalecimento de uma política democrática
cristã e, principalmente, antitotalitária. Por isso, antes mesmo do embarque, o autor fez
questão de fortalecer ainda mais palavras de fé no sentido de estabelecer a visão políticareligiosa que possuía para o Brasil – apesar de negar, em um primeiro momento, interesse
nessa política – dessa forma, declarou em sua despedida: “Eu sou dos que acreditam que fora
de Jesus Cristo não há solução para os problemas humanos e é neste sentido cristão de vida
que encontro o segredo da nossa unidade pelo nosso bem e o bem dos povos”.2025
Com essa concepção cristã, foi recebido no Brasil, sem muitos estardalhaços, uma vez
que havia uma série de receios com a chegada do antigo líder da AIB por parte da imprensa
brasileira. O mesmo não foi seguido pela imprensa lusa que continuou, mesmo à distância, a
exaltação por Plínio Salgado. O principal parceiro na imprensa noticiou: “Plínio Salgado foi
apoteoticamente recebido à sua chegada ao Rio de Janeiro”.2026 No desembarque, existiam
antigos militantes e simpatizantes, inclusive em número expressivo para o integralismo do
pós-guerra, principalmente por que o retorno de Plínio ocorreu em segredo, mas nada que
gerasse uma apoteose de militantes: “A chegada de Plínio Salgado ao aeroporto desta cidade,
apesar de não anunciada e apenas conhecida à última hora por um telegrama de Lisboa,
constituiu marcante e significativo acontecimento”.2027
Havia uma necessidade de engrandecimento do autor; mas, com cuidado, pois a
adaptação de um exilado após o período de cárcere não ocorre de uma forma instantânea,
além do que, proclamava publicamente ser um emissário da palavra de Cristo e não um líder

2024

O banquete de homenagem a Plínio Salgado. Algumas notas do discurso de Joaquim Lança. A Nação,
Lisboa, 10 ago. 1946.
2025
Palavras de Plínio Salgado. Novidades, Lisboa, 03 ago. 1946.
2026
Plínio Salgado foi apoteoticamente recebido à sua chegada ao Rio de Janeiro. Novidades, Lisboa, 19 ago.
1946.
2027
Ibidem.
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partidário. Em entrevista declarou: “Não sou atualmente, um chefe de partido.2028 Sou chefe
de uma doutrina político-social”.2029 A ação do líder político foi bem estabelecida, passou os
primeiros momentos por um período de adaptação e transição com um discurso uníssono
envolvendo política e religião: “Combater o comunismo mediante as formas agnósticas duma
política utilitária e sem Deus, não é somente um erro, mas também uma imoralidade”.2030
Com essa visão doutrinária, Plínio se restabeleceu no Brasil em um país com uma nascente e
desconhecida democracia, uma nova nação e, portanto, precisava aprender a viver e se
organizar após sete anos de exílio. As práticas discursivas e as matrizes na formação
construídas e/ou consolidadas em Portugal, foram a base para a nova concepção doutrinária
desse novo (ou velho) Plínio Salgado que era um homem com meio século de vida, fraco e
sem a mesma euforia de antes, mas que tinha um projeto luso-brasileiro a ser estabelecido no
Brasil, que consistia na criação de uma política “salazarista brasileira”.

8.3 NO PRP E MANUTENÇÃO LUSO-BRASILEIRA

Com o regresso de Plínio Salgado e a elevação a Presidente do Partido de
Representação Popular, a situação política voltava à cena, apesar da existência de um discurso
contrário, inserindo a religião no centro das ações organizacionais do PRP. O partido foi
fundado quando ainda estava no exílio, em setembro de 1945.2031 Com pouco tempo e sem a
presença do líder, a tendência natural foi apoiar Eurico Gaspar Dutra,2032 conforme ordens
2028

De acordo com Gilberto Calil: “A II Convenção Nacional do PRP, em outubro de 1946, ao eleger Salgado
para a presidência nacional do Partido e ao mesmo tempo reforçar o poder do cargo, estabelecia as condições do
controle que seria exercido por Salgado até a extinção do Partido em 1965. Salgado afirmava ter aceitado o
cargo, “a contragosto”. CALIL, 2005a, op. cit., p. 346. Calil buscou um documento da II Convenção Nacional
publicado no jornal do PRP Idade Nova que caracteriza o tom místico que foi estabelecido em torno de Plínio
Salgado: “Plínio Salgado é um sábio e um santo! Ele é alvo das contradições porque se fez cópia do Divino
Mestre! Os inimigos da Nação, os que pegam em armas a favor da Rússia contra o Brasil, o odeiam porque ele
está fundando, entre nós, o partido de Deus!”. Plínio Salgado eleito Presidente do PRP: Um documento inédito
da II Convenção Nacional” Idade Nova, Rio de Janeiro, 2 dez. 1946; apud CALIL, 2005a, op. cit., p. 346.
Observa-se a relação direta e clara estabelecida entre política e religião, tendo a imagem do profeta Plínio, que
foi construída em Portugal como base da doutrinação e organização partidária de 1946 até 1965.
2029
Brasil. A Nação. Lisboa, 19 out. 1946.
2030
Combater o comunismo mediante as formas agnósticas duma política utilitária e sem Deus, não é somente
um erro, mas também uma imoralidade. Novidades. Lisboa, 05 set. 1946.
2031
“O Extrato dos Estatutos do Partido de Representação Popular foi publicado nos jornais brasileiros em 14 de
outubro, apenas 50 dias antes das eleições presidenciais e legislativas federais”. CALIL, 2001, op. cit., p. 142143. Segundo nota: O PRP tiveram seus estatutos aprovados em 26 de setembro de 1945 de 1945 e publicados
no Diário Oficial em 29 do mesmo mês.
2032
Em 1960 em um discurso na Câmara dos Deputados, Plínio Salgado afirmou: “Quando se restabeleceram as
liberdades políticas no País, tivemos o problema da sucessão presidencial. Não o resolvemos em base de
interesse, mas doutrinariamente. Para isso, enviamos cartas de idênticos termos aos senhores Brigadeiro Eduardo
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vindas de Lisboa: “Com relação ao problema presidência, a maioria entende que os elementos
da antiga AIB, devem apoiar o general Eurico Gaspar Dutra. Tudo depende de novas
instruções que deverão chegar de Lisboa, a qualquer momento”.2033
Por mais que tentasse negar publicamente um papel de liderança – parte de uma
estratégia política – ele não conseguia desvincular-se da imagem de Chefe, dessa forma,
utilizou mais uma vez a justificativa religiosa para a inserção na política. Alguns meses após o
regresso e com a consolidação do PRP, discursou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na
2ª Convenção Nacional do Partido, em 27 de outubro de 1946 2034 e, sob os olhos de
Salazar,2035 foi aclamado como Presidente do Partido, estabelecendo a transição de “Chefe
Nacional a Presidente de Partido.”2036 O mito que sempre existiu sobre a imagem de Plínio
Salgado continuou, no entanto com algumas diferenças. Alguns enxergavam com um olhar
diferenciado, outros como um simples político no período democrático brasileiro, no entanto
os mais exaltados estabeleceram o culto do “mito ausente”, imagem criada pelo exílio, sendo
a euforia dos partidários bem visível naquele momento.2037
Transportar para o Brasil a imagem de profeta consolidada em Portugal era o seu
objetivo nos primeiros momentos após o exílio, período em que foi aclamado e
constantemente exaltado pela sociedade conservadora e cristã lusitana. O mesmo desejou no
Brasil, para isso discursou em tom profético na Convenção do PRP, após dizer por que
aceitou a missão de ser Presidente do partido, mesmo contra a sua vontade.

Era meu firme propósito não aceitar esse posto, porque desejava, antes, como
simples eleitor, cooperar [...] partindo, porém, de minha casa para as minhas orações
matinais na Igreja mais próxima, ali tive o grande conforto espiritual de meditar um
pouco sobre a data que coincidia com a da eleição do Partido e da posse mesmo de
Gomes e Marechal Eurico Gaspar Dutra, propondo-lhes um questionário. Tendo sido a resposta deste a mais
satisfatória, adotamos a sua candidatura”. SALGADO, Plínio. Sucessão presidencial (02-02-1960). In: ______.
Discursos na... op. cit., p. 220.
2033
Um mergulho no “undergroung” integralista. Plínio Salgado condena Vargas e apoia a candidatura Dutra.
Diário da Noite. Rio de Janeiro, 28 mar. 1945.
2034
SALGADO, Plínio. Discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro: encerramento da 2ª Convenção
Nacional do Partido de Representação Popular em 27 out. 1946. A Manhã, Rio de Janeiro, 02 nov. 1946 e
publicado em SALGADO, Obras completas: Discursos... op. cit., p. 265-312.
2035
O Presidente do Conselho de Ministros recebeu do Monsenhor Moreira das Neves o discurso de Plínio
Salgado. O evento realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro teve repercussões em Portugal com a
publicação do pronunciamento de Salgado nos jornais Novidades e A Voz. No Arquivo Oliveira Salazar consta
uma série de recortes de jornais com textos do Plínio Salgado em 1946 (ANTT/AOS/NE/2A1). Em
correspondência enviada ao integralista, em 4 de novembro de 1946, afirmou ter entregue a Salazar todos os
jornais para que o líder português tivesse conhecimento das ações políticas do líder integralista brasileiro em
uma clara necessidade de manter o vínculo político entre Plínio e Portugal e criar uma ligação entre o PRP e o
Estado Novo. Correspondência do Padre Moreira das Neves a Plínio Salgado, 04 nov. 1946 (APHRC/FPSPR46.11.04/2).
2036
CALIL, 2001, op. cit., p. 159.
2037
Ibidem. p. 159.
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sua Diretoria. Era a data, amigos de Cristo Rei! (palmas), o último domingo de
outubro, consagrado Aquele que de todos nós é rei inconteste e soberano sem par, e
que nos ensinou que a sua realeza consistiu principalmente no sofrimento e que
sofreu, na cruz que carregou e na lição que nos deu dizendo: Se queres seguir-me
toma a tua cruz e segue-me. (palmas).2038

Sempre que possível, a analogia entre Cristo e Salgado era estabelecida, sendo que o
momento máximo foi a obra Vida de Jesus. Após as experiências vividas em Portugal,
enxergou o espiritualismo como um caminho aberto para doutrinações e arregimentações. No
mesmo discurso, afirmou que o objetivo do novo projeto era criar “uma corrente nacionalista
e espiritualista destinada a defender o Brasil contra todos os perigos”. 2039 Em Discurso no
Teatro São Pedro de Porto Alegre, afirmou: “todo governo que não tenha primeiro noções
espirituais, nunca será capaz de ser justo para dar o que comer ao povo [...] Jesus Cristo, disse
no Evangelho, que primeiro devemos cuidar do Espírito, porque o mais virá por
acréscimo”,2040 Essa temática o levou aos microfones da Rádio Mayrink-Veiga, no Rio de
Janeiro, e da Rádio Difusora, em São Paulo, para professar a Mensagem do Natal de 1946,
pedindo a prevalência do Espírito sobre a Matéria,2041 estabelecendo claramente quais eram
seus objetivos na política nacional.

8.3.1 Crise do jornal A Nação: conturbadas publicações

A prevalência espiritual-religiosa, com um discurso católico, que Salgado teve como
projeto estruturante durante o exílio, não foi o único legado que trouxe de Portugal. A força e
as relações lusitanas continuaram com o regresso, os contatos e as relações sociais foram
mantidos. No discurso do Rio de Janeiro, fez uma referência carinhosa ao Embaixador do
Brasil em Portugal, João Neves da Fontoura, mostrando as relações políticas criadas,
inclusive com membros do governo brasileiro. Uma das suas principais ações no exílio
continuou, constantemente, eram divulgadas matérias jornalísticas em referência ao seu nome
e a publicação de artigos de sua autoria em periódicos lusitanos.
Algumas dessas publicações após o exílio foi alvo de muita discórdia. Como afirmado,
possuía algumas relações com membros do jornal A Nação e entre os meses de janeiro a abril
2038

SALGADO, Discurso no Teatro Municipal... op. cit.
Ibidem.
2040
SALGADO, Plínio. Discurso no Teatro São Pedro de Porto Alegre. In: ______. Obras completas:
Discursos... op. cit., p. 325-326.
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de 1947 publicou sete artigos2042 contidos na seção Cartas de Princípios. Os sete artigos
fazem parte da Carta de princípios e programa do Partido de Representação Popular e foi
alvo de processo criminal envolvendo os editores do jornal, sendo o nome de Plínio Salgado
vinculado como um dos colaboradores do periódico.
O jornal A Nação era dirigido pelo nacionalista José O’Neill Gouveia que, no dia 23
de outubro de 1948, decretou o fim do periódico, que conseguiu sobreviver mais cinco
números com a direção do Joaquim Lança – o mesmo que discursou no banquete a favor de
Plínio Salgado – até 27 de novembro de 1948. O semanário nacionalista de extrema-direita
dos anos 1940 chegou ao fim devido,

[...] as dificuldades econômicas, a falta de ajudas esperadas do regime, a
indisponibilidade da maioria do meio nacionalista radical em tomar
responsabilidades de primeiro plano num projeto cujo radicalismo desperta muitas
antipatias fora e dentro das estruturas do Estado Novo. No entanto, o golpe mortal
foi o escândalo financeiro que vê como protagonista José O’Neill e que confere
descrédito ao jornal, causando a fuga geral dos colaboradores mais próximos e
expondo toda a área política radical a acusações dos que, dentro do regime, não
suportavam as tendências nazifascistas da publicação.2043

O diretor do periódico foi responsável pela apropriação de 3189 contos 2044 da Caixa de
Providência do Pessoal da Indústria Corticeira, o que levou a sua prisão imediata.2045 Após
alguns anos fez um acordo com Salazar e “para pagamento da importância desviada, a Caixa
recebeu, além de 42 contos em dinheiro, uma herdade de que era proprietária a Sra. D. Leonor
Fernandes O’Neill, sogra e tia do Dr. José O’Neill Gouveia”. 2046 A imagem de A Nação ficou
manchada na sociedade, apesar de ser um periódico de pequena circulação e semanal, muitos
nomes da intelectualidade estavam presentes no jornal, o que gerou grandes problemas. José
O’Neill jurava fidelidade a Salazar, antes e principalmente no período pós-prisão: “Enquanto
Vossa Excelência for Presidente do Conselho e seguro orientador da vida política portuguesa,

2042

SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: A Liberdade. A Nação, Lisboa, 18 jan. 1947; Idem. Carta de
Princípios: A Propriedade Privada. A Nação, Lisboa, 25 jan. 1947; Idem. Carta de Princípios: O Trabalho. A
Nação, Lisboa, 08 fev. 1947; Idem. Carta de Princípios: A Família. A Nação, Lisboa, 01 mar. 1947; Idem. Carta
de Princípios: Município. A Nação, Lisboa, 08 mar. 1947; Idem. Carta de Princípios: Nação e Estado. A Nação,
Lisboa, 05 abr. 1947; Idem. Carta de Princípios: Deus – Primeiro Princípio. A Nação, Lisboa, 19 abr. 1947.
2043
MARCHI, op. cit., p. 89.
2044
Oficialmente atribuiu-se a apropriação a motivos de despesas ligadas a militância jornalística, no entanto, a
causa real reside no gosto pelos jogos de azar. MARCHI, op. cit., p. 89-90.
2045
Ibidem. p. 89.
2046
Informação. José O”Neill. (ANTT/AOS/CO/PC-23)
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(e Deus permita que o seja por larguíssimos anos!) o Estado será, efetivamente, pessoal de
bem”.2047
Apesar do gravíssimo erro, O’Neill, buscou reparações com Salazar, pois não era
aconselhável manter rusgas políticas com o Presidente do Conselho de Ministros. Nesse
ínterim de crise, apareceu Plínio Salgado como colaborador do jornal A Nação,2048 tendo seu
nome ligado a um periódico que publicamente ficou conhecido por falcatruas econômicas e
roubos contra o Estado. Uma imagem profética construída em sete anos, não poderia ser
destruída por um terceiro. Ademais, Plínio Salgado passava por um momento de
reestruturação política através da consolidação espiritualista com o PRP no Brasil e ser
chamado de fascista por alguns grupos já era elemento suficiente para a criação de problemas
com a sua imagem, ou seja, era necessário impedir o alastramento da crise e uma possível
consequência negativa em torno de seu nome em Portugal, local em que possuía uma
“imagem santificada”. Dessa forma, agiu rapidamente e entrou em contato com o amigo
propagador, respeitado jornalista e membro do clero, Monsenhor Moreira das Neves,
principalmente por que após a prisão de José O’Neill em

[...] 9 de dezembro de 1948, o SNI informa Salazar de que no dia 11 de novembro o
boletim de imprensa da Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro2049 noticiou a
prisão de José O’Neill, sublinhando as suas ligações, na qualidade de diretor de A
Nação, com Plínio Salgado, interprete do fascismo brasileiro nos anos 30. 2050

A relação e proximidade estava criada e o escândalo poderia gerar pesadas
consequências, afetando a credibilidade e o respeito construído nos sete anos de exílio e
principalmente no projeto de reestruturação política do pós-guerra no Brasil. Dessa forma,
pediu ao amigo Moreira das Neves que fosse o intermediário com José Soares da Fonseca da
Associated Press de Lisboa para que a agência desmentisse qualquer relação com o
criminoso. Como parte do relatório, o SNI ressaltou a preocupação de Plínio Salgado e a ação
2047

Correspondência de José O’Neill a António de Oliveira Salazar, 02 jun. 1954. José O’Neill
(ANTT/AOS/CO/PC-23)
2048
José O’Neill apresentou, na edição de 22 de fevereiro de 1947, o elenco de redatores do jornal e na imensa
lista, estava o nome de Plínio Salgado. MARCHI, op. cit., p. 80.
2049
O SNI ressaltou: “Hitler e Mussolini tiveram missas mandadas rezar por O’Neill Gouveia e, para que o
assunto das suas simpatias políticas fique melhor sublinhado, a Associated Press não deixa perder a
oportunidade de colocar Plínio Salgado na mais íntima convivência com o ex-diretor da Nação e este jornal
como um dos sustentáculos do Primeiro Ministro Salazar. Mas o semanário continuará, por decisão oficial, pelo
menos até às eleições presidenciais do ano próximo, dirigido por Joaquim Lança, um germanófilo que esteve na
Alemanha durante a guerra. Este telegrama foi publicado ontem nalguns vespertinos”. Relatório de A. Tavares
de Almeida (Chefe da Repartição do SNI) a António de Oliveira Salazar, 09 dez. 1948. José O’Neill
(ANTT/AOS/CO/PC-23)
2050
MARCHI, op. cit., p. 90.
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em torno da tentativa de justificar a presença dos seus textos em vários exemplares do
semanário A Nação, no ano de 1947.

Ainda sobre o mesmo assunto, foi-nos facultada uma carta dirigida ao Rev. Padre
Moreira das Neves pelo escritor brasileiro Plínio Salgado, da qual transcrevo o passo
referente à correspondência da Associated Press: ‘O correspondente da Associated
Press em Lisboa fez-me uma perfídia nitidamente moscovita. Já não é a primeira
vez que esse sujeito me dá trabalho. Imagine que agora passou para aqui um
despacho dizendo que foi preso aí um tal O’Neill, (que eu só vi duas vezes, sendo
uma quando me foi pedir uma colaboração, que nunca dei, razão pela qual ele andou
publicando aí trechos de uns escritos meus publicados anteriormente no Brasil, não
dizendo que transcrevia, e a outra vez no célebre banquete em que o seu grupo fez
aquelas estripulias) e acrescentando, o tal correspondente, que eu sou íntimo amigo
do tal e que estive recentemente hospedado na casa dele! Mandei tirar uma fotocópia
das contas que paguei no Tivoli, e se a Associated Press não desmentir o seu
ímprobo correspondente, serei forçado a desmoralizar essa agência de informações,
pondo a limpo essa perfídia e referindo-me a outras de que fui vítima quando estava
exilado em Lisboa. Esse cavalheiro da Associated Press é o mesmo que tem
mandado notícias tendenciosas e aqui publicadas sobre o Doutor Salazar e a política
portuguesa e eu me admiro como as autoridades daí, havendo censura, permitem
semelhantes coisas’.2051

Verificam-se dois principais pontos de relevância no relatório do SNI que contém a
carta-pedido de Plínio Salgado ao Moreira das Neves: 1º) A publicação.2052 Há uma
probabilidade de que, no círculo nacionalista português, Plínio Salgado tenha encontrado com
José O’Neill, mais de duas vezes, principalmente pelas relações mútuas e próximas entre os
grupos. O diretor do jornal A Nação possuía intensas relações com o radical Alfredo Pimenta,
germanófilo conhecido no grupo nacionalista português que se mostrou entusiasmando com o
projeto nacionalista idealizado por O’Neill e inclusive pediu a Salazar autorização da censura
para uma manifestação livre em seus artigos no jornal.2053 Ou seja, o semanário não possuía
uma pequena visibilidade, o sucesso do nacionalismo radical propagado fez com que o
periódico alcançasse2054 – segundo relatório do SNI – em dois anos de existência, 5.000
assinaturas e 20.000 leitores.2055 No entanto, essa é uma questão de difícil comprovação, e não
é o foco da análise, mas sim, os textos publicados.
2051

Relatório de A. Tavares de Almeida (Chefe da Repartição do SNI) a António de Oliveira Salazar, 09 dez.
1948. José O’Neill (ANTT/AOS/CO/PC-23).
2052
Era prática comum entre os jornais nacionalistas reproduzir trechos de doutrinadores estrangeiros, com ou
sem autorização e em relação a Plínio Salgado, (dificilmente iria se queixar, inclusive gostava, visto o seu
hiperego) o problema surgiu quando quiseram fazer passar o integralista por um colaborador orgânico de A
Nação com relações de amizade com O'Neill (ainda mais num momento de crise), que buscou justificar e
confirmar a distância.
2053
MARCHI, op. cit., p. 153.
2054
Ibidem. p. 86.
2055
Sobre os números, Riccardo Marchi afirma: “Embora seja necessário considerar estes números com cautela
face à natural tendência auto-referência, a incapacidade do meio nacionalista radical em garantir ao próprio
órgão de informação o necessário sustento financeiro e uma estrutura organizativa em termos de colaboração
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Não há dúvidas de que Plínio Salgado não agiu com a verdade na correspondência e
utilizou essa versão com a intenção de criar uma imagem de uma vítima que foi enganada
pelo malfeitor nacionalista português. No decorrer da investigação, foi possível perceber
como Plínio Salgado possuía uma ânsia por publicações e visibilidade. Não há explicações,
portanto para a não inserção de seus textos em um jornal nacionalista de pessoas que
participaram da sua despedida do exílio e que criaram um mecanismo de apoio ao regime
Salazar, ou seja, eram pessoas que faziam parte da sua rede interrelacional. Ainda questionase porque a demora na reclamação das publicações. Somente após o episódio de José O’Neill,
Plínio Salgado manifestou-se. Com a rede de contatos e amigos nacionalistas, principalmente
o padre e jornalista Moreira das Neves, tinha claras condições de ter conhecimento prévio de
uma publicação desautorizada, no entanto, isso não ocorreu, deixando estourar o escândalo
para reclamar, quase dois anos depois, reforçando a teoria de que não há veracidade na
explicação pliniana. 2º) A preocupação em manter uma imagem digna de Salazar no Brasil.
Plínio Salgado buscava ser o espelho do líder português, esse era o seu objetivo maior no
novo momento brasileiro, com isso, a necessidade de estar fora de qualquer tipo de problemas
políticos ou jurídicos deveria ser foco de preocupações, principalmente quando a relação com
o governo luso, pudesse ser de alguma forma abalada. Mesmo após o exílio, o integralista
buscou manter relações com o Presidente do Conselho de Ministros, inclusive no plano
pessoal, quando em 1951, enviou uma correspondência a Salazar pedindo apoio na recepção
do amigo banqueiro, Alfredo Egídio de Souza Aranha.

Exmo. Sr. Dr. António de Oliveira Salazar. As gentilezas de que fui objeto da parte
de V.Excia., durante a minha estadia em Portugal e, principalmente, as dedicadas
palavras com que me honram por ocasião da minha despedida, animam-se a dirigirlhe a presente, para apresentar a V.Excia. um ilustre brasileiro, o dr. Alfredo Egídio
de Sousa Aranha. Personalidade das mais destacadas do meio social de São Paulo,
assim como dos círculos econômicos e financeiros, e possuídos das mais puras
qualidades de inteligência e de coração, ele honra a pessoa que o apresenta e supera
tantos elogios se lhe possa fazer. Eis porque me animo a pedir ao eminente Chefe do
governo de Portugal, a quem tanto admiro e respeito, o seu benévolo acolhimento e
bondosa atenção para ele amigo que, por velhas relações afetivas, é como se fosse
minha própria pessoa. Antecipadamente agradecido e desejando a V.Excia. e a
Nação Portuguesa todas as felicidades de que são merecedoras e com elevado apreço
que me subscrevo. De V.Excia. Atento Admirador. Plínio Salgado. 2056

Com isso verifica-se que o atrelamento de seu nome a José O’Neill Gouveia e ao
semanário A Nação poderia ser um obstáculo para o projeto luso-brasileiro. Nos artigos
editorial e administrativa é simbólica da falta de vontade geral desde meio em constituir uma força influente no
interior do regime”. MARCHI, op. cit., p. 87.
2056
Correspondência de Plínio Salgado a António de Oliveira Salazar, 31 jul. 1951 (ANTT/AOS/CP-247).
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publicados – e consequentemente na Carta de princípios – seu objetivo era explicitar o
caminho cristão estabelecido no projeto do PRP, demonstrando a continuidade em relação a
AIB.2057 “Deus dirige o destino dos povos” foi a expressão que usou para concluir a Carta,
assim como para abrir o Manifesto de outubro de 1932, criando, dessa forma, um elemento de
unidade entre os movimentos, obviamente sem expressar palavras como: fascismo,
totalitarismo, autoritarismo, ou nazismo e em seu lugar: democracia, cristianismo,
espiritualismo ou catolicismo.
Havia inclusive uma mudança da personalidade e do comportamento. Em 1950
concedeu uma entrevista ao jornal carioca Folha do Rio e afirmou:

Quando nos acudiu a ideia de ouvir o sr. Plínio Salgado e fixar, numa entrevista com
o chefe da antiga Ação Integralista Brasileira [...] não cuidávamos que fosse isto tão
fácil. Estávamos habituados a vê-lo, em outros tempos, envergando a camisa-verde,
todo marcial, frente às milícias do sigma e pensávamos, por isso mesmo, num Plínio
Salgado arrogante, inabordável, inacessível, inatingível. Essa ideia fixa nos dominou
por alguns instantes, poucos instantes, até que uma outra mais alta veio removê-la,
vamos dizer – derrogá-la: passamos a ver, frente a nós, o Plínio Salgado intelectual,
o escritor, o pensador, e, mais remotamente, o jornalista inteligente, vivo e ágil que
inegavelmente, ele o foi no tradicional Correio Paulistano.2058

Vivia em uma nova etapa da sua trajetória intelectual, por isso, uma alteração
necessária. Após anos de exílio e um ostracismo político, precisava se afirmar cada vez mais
em um ambiente democrático e buscar espaço para suas concepções, – nesse momento
essencialmente católicas – no entanto, sem negar a sua existência política e cultural, assim, a
ideia sequencial era uma das preocupações do autor que buscava mostrar que o integralismo
não deixou de existir com a AIB e que o pensamento doutrinário do movimento estava no
PRP.

2057

Vários foram os elementos de convergência e divergência entre AIB e PRP. No que se refere à parte
simbólica, Plínio Salgado, deixou o Anauê!, a camisa-verde e outros símbolos de lado e inseriu como símbolo
maior do PRP o “Sino de Prata” que representaria uma espécie de alerta contra os males que rondam o Brasil. O
sinal ainda era usado no início das reuniões partidárias. Em poema com o nome do símbolo, o Presidente do PRP
afirmou: “E o sino de prata/ seus gritos desata:/ - Alerta! O inimigo!/ As almas desperta com gritos de alerta/
Brasil em perigo!/ Brasil em perigo!” SALGADO, Plínio. O sino de prata (APHRC/FPS-010.008.007). Verificase que o objetivo era continuidade. Em hino ”Ergue-te mocidade” com letra de Plínio Salgado e música de J.
Sepé, deixa-se claro a relação com a AIB ainda na primeira estrofe: “Lembra os feitos do audaz Bandeirante!”
SALGADO, Plínio. Ergue-te mocidade. (Acervo Documental AIB/PRP-DELFOS-PUCRS. Fundo PRP-Brasil.
Série 13. p.60). No tempo da AIB, Salgado dizia que o bandeirante era o desbravador, o verdadeiro brasileiro
que promoveu a criação do Brasil, pois enxergava no bandeirante a alma brasileira.
2058
Plínio Salgado e o momento político nacional: entrevista. Folha do Rio, Rio de Janeiro, 13 maio 1950.
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8.3.2 Engajamento no PRP e busca de Portugal no Brasil

Constantemente fazia questão de discursar sobre a manutenção dos princípios integrais
no sentido de fixar a ideia e, principalmente, na esperança de ter de volta a arregimentação
dos filiados de outrora. Em 06 de abril de 1962, quando legislava como Deputado Federal e
líder do PRP, discursou no Congresso Nacional em homenagem ao trigésimo aniversário da
AIB, afirmando: “Leal e sinceramente o PRP reafirma que a sua doutrina é a mesma em que
se baseou a Ação Integralista Brasileira, cujas atividades foram oficialmente encerradas pelo
decreto ditatorial de 3 de dezembro de 1937, que suprimiu todos os partidos políticos do
País”.2059
Ao mesmo tempo buscava um processo de catequização e doutrinação dos filiados no
sentido de promover a sequência teórica, orientando a leitura de obras básicas para a formação
do integralista. Era recomendado pelo Diretório Nacional do partido que, em cada órgão
municipal, existisse, à disposição dos membros, uma biblioteca, com a intenção de fomentar a
cultura política integralista e o acervo deveria ser composto por vários livros de caráter
nacionalista, espiritualista, anticomunista e principalmente integralista.
Nesse sentido Alfredo Chrispim, Chefe do Gabinete da Presidência do PRP – Plínio
Salgado – divulgou uma lista de livros recomendados para integrar o acervo, entre eles
destacam-se obras de Alberto Torres, Jackson de Figueiredo e Oliveira Viana, teóricos de
influência política e inspiradora para o pensamento integralista. Obras lusitanas escritas pelos
antigos amigos e companheiros de exílio, tanto em nível político como teórico, como António
Sardinha, Hipólito Raposo, Rolão Preto, Leão Ramos de Ascensão e João Ameal. A lista
contava ainda com vários outros nomes, dentre eles os Discursos2060 do líder português,
António de Oliveira Salazar, que era a inspiração do momento para ele que também integrava
a lista com a indicação de todas as suas obras.2061
No interior do PRP, conseguiu o espaço para buscar a legitimidade política que
precisava após o exílio. Assumiu a presidência e liderança do partido e, após apoiar a eleição
2059

SALGADO, Plínio. Trigésimo aniversário da Ação Integralista Brasileira e a atualidade de seus princípios
filosóficos (06-04-1962). In: ______. Discursos parlamentares... op. cit., p. 465.
2060
Os Discursos do Presidente do Conselho de Ministros passou uma das principais obras de referência para o
Plínio Salgado no período pós-guerra. Cf. SALAZAR, António de Oliveira. Discursos: 1928-1934. Coimbra:
Coimbra Editora, 1935, v. 1. Idem. Discursos e notas políticas: 1935-1937. Coimbra: Coimbra Editora, 1937, v.
2; Idem. Discursos e notas políticas: 1938-1943. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1943, v. 3; Idem. Discursos e
notas políticas: 1943-1950. Coimbra: Coimbra Editora, 1951, v. 4; Idem. Discursos e notas políticas: 19511958. Coimbra: Coimbra Editora, 1959, v. 5; Idem. Discursos e notas políticas: 1959-1966. Coimbra: Coimbra
Editora, 1967, v. 6.
2061
Livros recomendados as Bibliotecas Municipais do PRP. Monitor Populista. 30 maio 1951. (Arquivo Pessoal
Guilherme Jorge Figueira).
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do Presidente Dutra e eleger alguns membros para o legislativo2062, esteve ao lado da União
Democrática Nacional (UDN)2063 no apoio à candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes,
exaltado por Plínio, como “um dos brasileiros mais dignos dos sufrágios dos seus
compatriotas”.2064 Afirmou ter utilizado o mesmo critério das eleições passadas, para a
escolha do candidato udenista, um questionário de base nacionalista. O líder do PRP chegou a
receber do Gustavo Capanema, em nome do Partido Social Democrático (PSD), a proposta de
um ministério caso estivesse ao lado de Vargas, no entanto, a história em 1937, mostrou a
Plínio Salgado qual atitude tomar e decretou apoio ao candidato da UDN.2065
No entanto, Getúlio Vargas da coligação PSD-PTB foi o vitorioso, inaugurando um
momento de mudanças constantes em respeito a definições políticas. Plínio Salgado,
obviamente, em um primeiro momento, estabeleceu um forte sentimento antivarguista,
associando o novo governo ao antigo Estado Novo; mas, após a vitória de Vargas, iniciou
publicamente uma campanha a favor do novo governo, alterando radicalmente a posição em
relação ao “antigo ditador”.2066 O apoio não durou muito tempo, pois a postura trabalhista de
Vargas passou a ser acusada de estímulo à luta de classes. Dessa forma, os integralistas
reagiram e romperam com o governo, iniciando assim, a fase da independência partidária.2067
No pleito de 1955, lançou-se candidato à Presidência da República, obtendo 714.379
votos, ou 8,3%, alcançando a maior votação da história integralista. 2068 Após a eleição,
marcada como fator determinante para o resultado do pleito, pois a diferença entre Juscelino
Kubitschek e Juarez Távora foi de apenas 466.949 votos, Plínio iniciou um caminho político
pelo legislativo, espaço em que viveu publicamente até a aposentadoria em 1974. No período,
o integralista teve dois mandatos pelo PRP, 1959 a 1963, quando foi eleito pelo estado do
2062

Segundo Gilberto Calil: “Apesar das dificuldades, a eleição de 1947 foi um marco importante para o partido:
foi a primeira eleição de que participou com uma estruturação razoável; viabilizou a constituição de bancadas
parlamentares em 13 estados, em um total de 18 deputados estaduais constituintes; possibilitou a obtenção de
diversas declarações de lideranças políticas de vários partidos atestando o ‘caráter democrático’ do partido e, até
mesmo, do integralismo; permitiu um avanço na relação com os grupos políticos dominantes, em alguns casos
tendo seu apoio disputado por duas ou três candidaturas, e chegando a ter sua campanha eleitoral custeada por
outros partidos. Por outro lado, também as frustrações e decepções geradas vinculam-se a esta situação de forte
institucionalização. É o caso dos acordos que não foram cumpridos, o individualismo dos candidatos e a ‘perda
do espírito de luta’. Efeitos adversos que levariam o partido, na década de 1950, a uma política de ‘autonomia
partidária’”. CALIL, 2010a, op. cit., p. 83.
2063
“À medida que a eleição presidencial se aproximava, o PRP se preparava para negociar seu apoio a um dos
candidatos presidenciais em condições vantajosas. Um dos aspectos desta tática era a propagação da tese de que
o partido tinha alcançado grande crescimento organizacional desde as eleições de 1947, motivo pelo qual
atingiria uma votação que surpreenderia os demais partidos”. CALIL, 2010a, op. cit., p. 96.
2064
SALGADO, Plínio. Plínio Salgado e o momento político nacional: entrevista. Folha do Rio, Rio de Janeiro,
13 maio 1950.
2065
Idem. Sucessão... op. cit., p. 220.
2066
CALIL, 2010a, op. cit., p. 110-112.
2067
Ibidem. p. 83.
2068
Ibidem. p. 166.
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Paraná, e 1963 a 1967, eleito por São Paulo. Após o período, ingressou na ARENA e teve
também dois mandatos: 1967 a 1971 e 1971 a 1974.2069
A oposição sempre ao lado de Plínio Salgado continuava a agitar as bases políticas do
integralismo, forçando a todo o momento uma explicação e justificativa de atos passados. No
período de 1951 a 1961, o jornalista Arnaldo Nogueira comandou o programa Falando
Francamente na TV Tupi do Rio de Janeiro, sendo o primeiro talk show da televisão
brasileira que contava com a participação dos telespectadores que podiam fazer perguntas ao
vivo por telefone. Na década de 1950, participou do programa o Presidente do PRP, Plínio
Salgado. Em memórias Arnaldo Nogueira relatou a dificuldade para entrevistar o integralista;
pois para que um programa fosse veiculado, era preciso publicidade e a relação de Plínio com
o fascismo, afastou os patrocinadores. O jornalista contou com o apoio do diretor das Casas
Olgas, loja de meias femininas, que viabilizou financeiramente o programa que foi um
sucesso de audiência com 70% dos telespectadores aprovando a entrevista.2070
Ele foi submetido a diversos questionamentos, muitos sobre o passado na AIB. Um
telespectador tentou colocar o entrevistado em uma encruzilhada ao perguntar: “Na sua
opinião qual o maior: Hitler, Mussolini ou Roosevelt?” Em sua resposta, não isentou nenhum
dos líderes mundiais, ressaltando o caráter antitotalitário, antiliberal, anticomunista e
democrático existente no momento integralista do PRP.2071 Os mesmos questionamentos
foram aflorados a partir de 1959, quando proferiu o primeiro discurso no Congresso Nacional,
gerando inúmeros debates e divergências no âmbito democrático. No discurso de estreia em
15 de setembro, fez um histórico explicando e analisando toda a sua vida e, em um momento
mais tenso, o deputado do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Eloy Dutra, discursou após
escutar que Plínio nunca teve relações com o fascismo, negando assim, o seu passado:

Nenhum homem, neste País, por analfabeto que seja, pode concordar com V. Exª em
que a Ação Integralista tivesse qualquer sentido democrático. V. Exª imitava o nazifascismo em tudo: nas vestimentas, no símbolo, até nas ameaças, quando prometia,
no Teatro João Caetano, que cabeças rolariam se o povo não seguisse sua
doutrina.2072
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Plínio Salgado respondeu: “Jamais houve isso. É mais uma calúnia”.2073 Legitimar o
novo integralismo foi uma tarefa árdua, o PRP sempre foi um partido pequeno sem grandes
expressões que tinha em seu antigo líder, profeta e agora presidente, a principal referência a
ser seguida, mas sem a mesma força de antes. Na década de 1960, chegou a ensaiar um novo
discurso para a explicação fascista:

Ser fascista é defender a pátria, se é evitar que ela caia na maior escravidão do
mundo, então todos os homens de bem serão fascistas. Estou adotando a
terminologia do KOMINTERN, dicionário enciclopédico, onde se lê: Fascismo –
toda a reação contra a revolução do proletariado.2074

No entanto o momento era outro, os valores políticos da década de 1930 não tinham
mais espaço. Não era possível apagar o seu histórico, com isso, uma nova posição foi marcada
em um seguimento cristão de cunho católico e corporativista, semelhante ao que ocorria com
sucesso em Portugal de Salazar. O exílio e a trajetória religiosa promoveram o fortalecimento
de novas matrizes que fez Plínio ser notado pela sociedade brasileira como um político
católico, no entanto, sem o esquecimento do passado integralista.
A posição de intelectual sempre foi a marca defendida em seus discursos e ações,
exemplo visível estão nos pronunciamentos no Congresso Nacional, quando verdadeiras
análises teóricas, abstratas e subjetivas eram feitas para analisar um fato único e direto. A
figura de conferencista, posição marcante no exílio, continuou no Brasil, obviamente em
menor escala, pois no Brasil, diferente de Portugal, tinha ações políticas. Vangloriando-se das
obras religiosas e da imagem profética, utilizou Vida de Jesus como uma espécie de vitrine
para sua aparição cultural e política, algo semelhante ao que ocorreu no exílio. Em 06 de abril
de 1947, o autor participou de evento na Casa de Retiros Padre José de Anchieta, no Rio de
Janeiro, na sexta-feira da Paixão, e com a leitura de um capítulo da obra sobre Jesus Cristo,
emocionou os presentes.2075 Tema que o levou a proferir palavras sobre a representação da
Santa Ceia e da crucificação na Cruzada da Mocidade Católica, em Jundiaí, São Paulo.2076 A
necessidade de firmar-se como letrado intelectual, levou-o a percorrer o Brasil em atividades,
como em 24 de abril de 1949, quando proferiu Amor aos Livros, destacando aspectos da
intelectualidade brasileira no Ciclo de Extensão Cultura de São Carlos. 2077 O autor proferiu
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dezenas de conferências pelo Brasil, sendo as temáticas nacionalismo e cristianismo a base
central dos estudos.
Momento de importância para o novo integralismo e para Plínio Salgado no momento
pós-guerra, – período de espiritualização e catolicismo exacerbado – ocorreu em 1948,
quando participou das Conversações Católicas Internacionais, na cidade espanhola de San
Sebástian, no País Basco.2078 Através desse evento, o integralista pôde se legitimar ainda mais
como intelectual e líder cristão, especialmente católico, mostrando a imagem de profeta criada
em Portugal e a respeitabilidade alcançada durante o exílio, como se pode comprovar em
relação ao patrocínio concedido pela Companhia Colonial de Navegação, através do fundador
e presidente do conselho de administração da estatal portuguesa, Bernardino Alves Corrêa,
que o levou para Lisboa e da capital portuguesa seguiu para a cidade espanhola. 2079 A
proposta do evento era a discussão sobre os Direitos e Deveres do Homem e, como
consequência da atividade, a elaboração de um documento, seguindo a doutrina da Igreja
Católica.2080
Dizia estar atendendo ao pedido do Senhor. D. Ballester Nietto, Bispo de Vitória, da
Comunidade autônoma Pais Basco, que posteriormente foi Arcebispo de Santiago de
Compostela. “A esse convite eu não poderia, como católico, deixar de corresponder,”2081
afirmou. Após o evento, algumas discussões e reflexões do autor foram publicadas no livro
Direitos e deveres do homem apontado como a síntese do pensamento pliniano.2082 O livro é
composto por cinco partes: na primeira, o autor expôs o relato do congresso; na segunda, a
crítica a decisões oriundas da ONU; na terceira, fez uma análise da doutrina política-religiosa
(síntese de outros textos que já eram conhecidos); na quarta parte, reflexões sobre o
nacionalismo e, na última, como anexo, documentos políticos. O que importa nesse sentido é
verificar a sua posição em relação aos direitos e deveres do homem e a inserção espiritualista
no pensamento social, sendo essa forma de pensar uma continuidade do exílio.
Com o desenrolar dos trabalhos em San Sebástian, afirmou ter verificado que o
objetivo era atender conveniências políticas na elaboração de um anteprojeto para ser enviado
à ONU, sendo que os líderes caminhavam na direção de aprovar uma carta em que o homem
fosse apontado como um ser racional. Afirmou: “Ora, decorrendo todas as liberdades
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humanas, justamente da definição do que seja o homem, insurgi-me e levantei discussão
exigindo que apresentássemos um conceito cristão do ser humano”.2083 O amigo português
Padre Moreira das Neves em relato afirmou:

Plínio Salgado ficou surpreendido com o agnosticismo da definição. Protestou com
energia. E propôs nova redação, que veio afinal a ser assinala pelos próprios
opositores do primeiro momento: ‘O homem é um ser feito à imagem e semelhança
de Deus, seu Criador, possuindo uma alma espiritual e imortal, dotada de
inteligência e de vontade livre. Ele deve encontrar na sociedade civil os meios de
cumprir os seus deveres e de exercer os seus direitos relativos, conforme as
finalidades da sua natureza e a sua vocação divina. 2084

Seu pensamento era criar uma concepção cristã na sociedade, com isso, ele como líder
cristão, atingiria uma posição de destaque na política internacional como símbolo da
sabedoria espiritualista cristã. “Na versão difundida pelos integralistas, a intervenção de
Salgado teria sido decisiva para a aprovação de uma proposta de declaração “universal”
explicitamente cristã”.2085 Apesar de todos os esforços, a ONU rejeitou as proposições
contidas na Carta de San Sebástian. Lamentando a decisão do órgão, criticou: “neste
preâmbulo Deus é posto à margem”.2086 Não era esse o caminho a ser seguido, com isso,
passou a ser um crítico feroz da Organização das Nações Unidas que, segundo ele, possuíam
um critério agnóstico-materialista, contra o seu cristianismo católico baseado em uma fé
extremada.2087
A crítica em relação à ONU foi uma continuidade no discurso pliniano do pós-guerra.
Havia críticas e insatisfações em relação às posições políticas estabelecidas pelo organismo
no combate ao comunismo. Em 1948, na cidade de San Sebástian, manifestou esperança por
posições cristãs, democráticas e moralizantes. Como em sua análise, o órgão não aceitou as
sugestões propostas, passou a ser um feroz crítico da entidade, principalmente quando
Portugal era colocado em pauta, especificamente em relação aos conflitos coloniais das
décadas de 1950 e 1960. Para o autor, a presença de Portugal nas colônias africanas e
asiáticas, além de um direito, era uma necessidade para o momento em que o mundo estava
inserido; pois, sendo o governo Salazar compactuado com o anticomunismo, a presença do
“mal vermelho” estaria neutralizada nas regiões coloniais. Em correspondência ao amigo
nacionalista radical João Ameal, afirmou que pretendia criar um bem ao Brasil e à
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Comunidade Lusíada; pois, ao defender Portugal nas colônias, era o sinônimo de liberdade,
para isso, não poupou críticas ao organismo internacional: “o que temos visto na ONU é de
desanimar... A cegueira dos responsáveis pela sustentação do Mundo livre é de pasmar. Peçolhe reserva de quanto digo nesta carta, pois desejo esta com os movimentos livres para melhor
atuar”.2088 O sigilo estratégico representava uma necessidade para o estabelecimento de novas
ações, como em dezembro de 1963, quando proferiu um discurso na Sociedade Filantrópica e
Beneficente, Casa de Portugal, sediada na cidade do Rio de Janeiro. No evento, ressaltou a
maior preocupação dos portugueses naquele momento: os conflitos, e mais uma vez
responsabilizou a ONU:

Em Portugal, nós assistimos o povo português, sobre diante da incompreensão, da
incapacidade da Organização das Nações Unidades para perceber o alcance da
política africana. [...] a nossa posição na ONU deveria ser firme, decidida ao lado de
Portugal. Época absurda que vivemos. 2089

Tentava criar um elemento de aproximação Portugal-Brasil e para isso, não perdia
nenhuma possibilidade para o estabelecimento deste canal de ligação entre as duas nações,
principalmente no fator histórico, elemento que usava para estabelecer um vínculo de unidade
e não de metrópole/colônia. Para o integralista, “a confraternização pátria não será completa
se excluirmos aqueles que são parte legítima no processo inicial da formação paulista, por
exemplo: os portugueses, fundadores da Nação, e os Jesuítas, fundadores de São Paulo”. 2090
Passou a criar um elemento nacionalista em que os portugueses estavam inseridos e, com isso,
passou a criticar aqueles que ensinavam a História do Brasil a partir de 1500, com um
questionamento: “Qual a origem mais remota do Brasil?”.2091 Respondia ao afirmar que “a
história do Brasil não começa em 1500, com a descoberta [...] a história do Brasil começa no
instante em que Afonso Henrique funda a Monarquia Lusitana, em 1140”. 2092 Ressaltou ainda
que a fundação de Portugal – e consequentemente do Brasil – ocorreu “sob a égide e
invocação de Maria Santíssima”,2093 argumento claro para catolicizar ainda mais Portugal
através das suas palavras cristãs e proféticas.
Sua proposta era, no Brasil, estar cada vez mais próximo de setores católicos de cunho
conservador radical, tipologia que esteve ao seu lado no exílio e que contribuiu para seu
2088
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sucesso cristão. O caminho espiritualista associado ao nacionalismo era o trajeto a ser trilhado
por e, para contribuir com essa legitimação no órgão representativo, PRP, fez várias viagens
pelo Brasil e participou de muitas atividades com ex-militantes da AIB na intenção de
consolidar seus ideais político-religiosos em solo brasileiro; pois, no lusitano, a fixação
intelectual era uma realidade. No entanto, fazia parte de um passado que não representava o
foco do momento político. Assim como no tempo da AIB, no PRP, utilizou a imprensa como
principal veículo de propagação de seus ideais, notadamente nos jornais: Reação Brasileira,
Idade Nova e A Marcha.2094 Outros periódicos2095 e ações na imprensa foram utilizados, mas
sem a expressão dos três jornais. Em seguimento ao integralismo do PRP, em organizações
extrapartidárias, havia uma série de grupos com o objetivo de arregimentar e capacitar os
filiados na doutrina, sendo o mais importante, os Águias-brancas, como eram chamados os
participantes da Confederação dos Centros Culturais da Juventude (CCCJ).2096 Havia ainda
outros grupos como: União Operária Camponesa do Brasil (UOBC), voltada à arregimentação
de trabalhadores; a Organização Serviço Imprensa e Propaganda (espionagem), a Ação
Patriótica das Mulheres Brasileiras, o Movimento da Marinha Mercante e a Livraria Clássica
Brasileira (editora).2097
A editora possui uma importância particular no projeto de avanço político de Plínio
Salgado. “Desde que regressou ao Brasil, a Livraria Clássica Brasileira S/A [...] destina-se
quase que exclusivamente a editar e reeditar indefinidamente as obras de Plínio”. 2098 A
editora, que tinha como um dos acionistas2099 o próprio Plínio, foi a arma central do autor para
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a doutrinação proposta no pós-exílio.2100 Os integralistas utilizavam todos os meios possíveis
para tentar alcançar a sociedade civil e, dessa forma, consolidar e fortificar o partido. Através
de um Programa Radiofônico do PRP, mensagens anticomunistas e espiritualistas eram
transmitidas ao brasileiro pelos microfones das rádios Tupi (ondas longas) e Tamoio (ondas
curtas) do Rio de Janeiro.2101 O ponto máximo da radiodifusão ocorreu na campanha
presidencial de 1955 e posteriormente, em 1957 e 1958, quando teve um programa na Rádio
Globo.2102 Os textos contidos na obra nada mais são do que artigos compostos pelos mesmos
temas conhecidos de antes: antimaterialismo, cristianismo, nacionalismo e algumas questões
ligadas a eleições do legislativo.2103 Voltou a ter um programa em 1961, através da rádio
Difusora de São Paulo do Assis Chateaubriand, o que levou o integralista a ser posteriormente
um articulista dos Diários Associados.
Tentava de todas as formas se organizar em moldes políticos em que a força
integralista na democracia pudesse ser visível e aclamada e, para isso, contava com o apoio de
vários antigos e novos militantes, sendo o seu principal assessor, o genro Loureiro Júnior,
apontado como manipulador: “O homem que manda hoje em Plínio e o domina totalmente é o
seu genro, deputado Loureiro Júnior,” afirmava o jornal carioca Tribuna da Imprensa.2104 A
organização do partido era controlada e tinha a ordem suprema de Plínio, a afirmação
integralista do momento defendia uma democracia, no entanto, ela não era tão visível no
interior partidário.
Em torno do projeto de paralelismo com o Estado Novo português e visando a
convergentes projetos, verifica-se que as preocupações com Portugal foram intensificadas,
principalmente devido à conjuntura internacional. A questão relacionada a Goa – Índia
portuguesa – foi o primeiro dos grandes problemas que Salazar enfrentou na política
colonial.2105 Após a independência indiana, foi iniciado o desejo de negociar com Portugal as
pequenas possessões de Goa, Damão e Diu; no entanto, para Salazar, não havia o que
negociar. Como Portugal não possuía formas para obrigar a Índia a aceitar sua posição,
2100
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iniciou um processo de pressão até que a irritação indiana colocasse os portugueses na
posição de agredidos.2106

Em fevereiro de 1950 [...] o governo da Índia apresentou formalmente a proposta de
se entabular negociações para resolver a questão de Goa. Tendo cedido em alguns
pontos referentes à área religiosa, Portugal recusou-se a discutir o essencial do
problema e iniciou a montagem da estratégia defensiva.2107

O início da década de 1950 foi tenso para os portugueses na relação colonial. O
próprio Salazar evitava exaltações em relação ao tema. Em 08 de fevereiro de 1951, o
Presidente do Conselho foi questionado pela imprensa norte-americana sobre a relação entre
Portugal e Índia. O Chefe de Gabinete da Presidência, José Manuel da Costa, conforme
orientação de Salazar, afirmou: “As nossas relações com a Índia encontram-se neste momento
numa fase em que não parece muito conveniente fazer declarações públicas”. 2108 Salazar
evitava publicidade, pois havia algo maior no processo de descolonização: o expansionismo
soviético,2109 causa que levou o Brasil, que mantinha boas relações com Portugal, 2110 a entrar
com apoio incondicional contra a ocupação indiana.

Em julho de 1954, elementos goeses e militares indianos ocuparam os enclaves de
Dadrá e Nagar-Aveli. A partir de então, o Brasil, já comprometido pelo Tratado de
Amizade e Consulta, assinado em novembro
de 1953, passou a apoiar
ostensivamente o governo português.2111

Como consequência, em agosto de 1954, Plínio Salgado voltou a estar na imprensa
portuguesa quando protestou contra a ocupação de Goa pela Índia, ao defender o direito de
Portugal sobre a colônia. Na ocasião, as Associações Portuguesas do Rio de Janeiro
convocaram uma manifestação popular de brasileiros e portugueses no Real Gabinete
Português de Leitura e um dos convidados foi o Plínio Salgado. O evento foi transmitido
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pelas Rádios Globo, Continental, Nacional e retransmitido pela Emissora Nacional de
Portugal.2112 O jornal católico Novidades afirmou:

Plínio Salgado tem sido no Brasil uma das vozes mais vigorosas e mais ardentes na
defesa de Portugal contra as agressões e calúnias da União Indiana de que é vitima a
gloriosa Goa. Quer na imprensa, quer em numerosos discursos, Plínio Salgado tem
posto o problema com meridiana clareza e sem medo de dizer ao Sr. Nehru 2113 todas
as verdades que ele precisa de ouvir. 2114

O jornal português reproduziu um texto publicado no periódico A Marcha em que
Plínio Salgado promoveu uma relação que passou a ser típica, principalmente após o exílio,
quando estabeleceu a relação de proximidade de Portugal e Brasil como uma espécie de única
pátria:

Goa não é de Portugal! Goa é Portugal Filha da nossa Mãe-Pátria. Goa também é
Brasil. Herança espiritual da nossa herança, Goa também é Brasil. Seiva missionária
da nossa seiva. Goa também é Brasil. Destino comum do nosso destino. Goa
também é Brasil. Unidade moral de nossa unidade. Goa também é Brasil. Sangue
heroico do nosso sangue. Goa também é Brasil. Tal como nós, Goa é Irmã de tantos
povos que, no fascinante Império do Oriente, defendem a nossa Fé e ostentam o
nosso idioma: por isso, Goa também é Brasil! Tal como nós, Goa é irmã de tantas
raças que, no miraculoso Império da África, sustentam a nossa tradição e continuam
a nossa história: portanto, Goa também é Brasil! Filha dos nossos mesmos reis dos
mesmos santos, dos mesmos sábios, dos mesmos mártires, dos mesmos heróis, dos
mesmos cavaleiros, - Goa também é Brasil! Que tem a Índia para dar a Goa? Tem
politeísmo bárbaro! Tem a desordem espiritual das centenas de seitas que se
entredevoram! Tem o pandemônio antissocial das castas, milenarmente,
irreconciliáveis! Tem a desagregação política e a incapacidade do autogoverno! Tem
o fanatismo e o fatalismo irremovíveis! Tem o comunismo por trás de toda essa
ebulição pseudo-nacionalista. Não e não! Goa, filha legitima da civilização lusocristã, nunca será filha bastarda do bolchevismo eslavo-indiano! A filha de São
Francisco Xavier nunca será discípula de Lenine. Não, patrícios meus! Goa também
é Brasil.2115

Revelou, no fim do texto, qual o elemento motivador na luta contra a ocupação da
União Indiana em Goa: o comunismo. A aversão ao regime, no contexto da Guerra Fria,
motivou o integralista a criar uma ordem de luta a favor de Portugal nos conflitos coloniais,
convergência visível com o pensamento político salazarista. Enxergava Portugal, notadamente
seu líder, exemplo de honradez cristã e moralidade, com isso, uma força contra o mal
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comunista que assombrava o mundo no pós-guerra. Dessa forma, o político brasileiro foi se
consolidando ainda mais como defensor das causas portuguesas e na criação de uma unidade
lusófona a favor da lusofilia. Esta é uma questão político-cultural que, posteriormente, foi
levada por Plínio para a discussão na política nacional no sentido de defender os interesses
portugueses, passando a se consolidar ainda mais como um luso-brasileiro.
Nessa conjuntura lançou sua candidatura para as eleições de 1955, que foram um
marco para ele, pois a adesão ao integralismo alcançou números até então não conhecidos,
apesar da dificuldade de ser líder de um pequeno partido. A opção em lançar-se candidato
fazia parte de uma estratégia política com a intenção de promover o crescimento partidário e
de si próprio. Para tal, utilizava o discurso democrata cristão como sustentáculo dessa nova
fase política. A fim de justificar a candidatura, recorreu a um discurso de negação às alianças
partidárias e afirmou que a entrada no pleito: “Não foi o resultado de uma combinação de
líderes do partido a que pertenço. Nasceu do meu contato direto com o povo”.2116 Havia a
necessidade de fortalecer a doutrina integralista nacionalista e cristã, caminho visto como
possibilidade de vitória eleitoral, para isso afirmou: “Um Partido, como o meu, é um Partido
de doutrina, é um Partido de convicções, é um Partido de programa. Quando chega a sucessão
presidencial fica ele na seguinte situação: para ser coerente com sua doutrina, com seu
programa, precisaria ter um candidato próprio”.2117
Vê-se que a doutrina não foi colocada como foco central nas duas eleições anteriores,
pois alianças e apoios partidários foram estabelecidos com o Presidente Dutra e o udenista
Eduardo Gomes. A candidatura de 1955 à presidência foi única, não houve outra experiência
em pleito federal e a explicação concedida pelo líder era o modelo político imposto que
impedia a arregimentação dos pequenos partidos que não possuíam recursos financeiros no
modelo democrático estabelecido. Em 1959, ao analisar a eleição, afirmou:

Em que situação se encontra um Partido como o meu? Ter candidato próprio seria
honroso e nobre. Mas é possível fazer-se eleição no Brasil sem recursos financeiros?
Nós não os temos. Somos pobres, paupérrimos, não podemos despender grandes
somas em eleições. As eleições de 1955 nos ficaram caras e, apesar de sermos os
que gastamos menos, até hoje estamos a pagar dívidas. 2118

No ano seguinte ao pleito eleitoral, lançou a obra Livro verde da minha campanha em
que analisou todo o processo, desde a origem da candidatura, com informações financeiras e
2116
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informações ligadas ao processo eleitoral. Na obra analisou e detalhou as dívidas contraídas
na campanha presidencial que era a esperança do poder e consequentemente a aplicação dos
dogmas corporativistas do integralismo. O vínculo com as ideias “verdes” eram visíveis
naquele momento. Em entrevista meses antes da eleição, afirmou que pretendia abalar e
recuperar o Brasil através do credo verde.2119 A candidatura foi lançada oficialmente, em 21
de março de 1955, em uma sessão solene no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, quando leu
o documento Mensagem ao Povo Brasileiro, conclamando os cidadãos a caminhar a passos
largos em direção ao nacionalismo corporativista integral. Com o slogan “Nas trevas da
confusão, a luz de uma esperança! Para Presidente, Plínio Salgado”. Com os lemas
“Restauração dos valores morais, Dignificação do trabalho, Organização administrativa,
Proteção à lavoura, Justiça social, Democracia cristã e Deus, Pátria, Família”2120 o líder do
PRP lançou a candidatura, defendendo a doutrina aclamada em Portugal no processo de
compreensão da humanidade através da elevação da palavra divina e para isso apontou:
“Brasileiros! Tendes aí meu pensamento, minha fé, minha esperança, meu amor por vós”.2121
Com o lançamento da sua candidatura, a imprensa passou a questionar uma possível
vitória: “Se Plínio vencer” foi a manchete de reportagem da revista O Cruzeiro, em setembro
de 1955, “sem Sigma e Anauê” o candidato respondeu às perguntas da imprensa ressaltando
principalmente as propostas para a política nacional,2122 cuja matriz era uma política baseada
no nacionalismo democrata cristão. Ao ser questionado qual o ponto capital do programa de
governo, respondeu: a educação, pois com ela enxergava o avanço da moralidade,
compactuante com os anseios democratas e espiritualistas defendidos por Pio XII. Essa,
inclusive, era outra temática ressaltada pelo candidato: a importância do pensamento do
pontífice para a sua formação política no momento pós-guerra, quando passou por uma
necessária reorientação doutrinária.2123
A temática que sempre esteve presente no seu pensamento político-cultural foi pauta
em vários discursos, principalmente quando eleito Deputado Federal, em 1959. Muitos desses
tiveram vários reflexos e repercussões em Portugal, principalmente pela semelhança cultural
existente entre os dois países em relação ao aspecto educacional. O jornal eborense A Defesa
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questionou: “Isto passa-se no Brasil ou em Portugal?”,2124 Ao analisar a visão do autor sobre
os problemas educacionais brasileiros. A reportagem concluiu com o questionamento: “O
retrato é perfeito. Mas Plínio Salgado falou no Brasil, ou falou em Portugal?!...”. 2125 Verificase uma manutenção da imagem intelectual do integralista em Portugal e, ao mesmo, tempo o
discurso em torno da preocupação educacional, elemento que estava inserido como
impulsionador da revolução integralista espiritual e especificado em Psicologia da Revolução
(ver capítulo 4).
Em continuidade ao projeto eleitoral, em outra entrevista, para a agência United Press
International afirmou que o “integralismo foi o único que, em todas as Américas, combateu
as ideias nazistas ou fascistas”.2126 Revela-se uma necessidade de justificar o passado, já que,
no momento eleitoral, o fator facista não era esquecido, principalmente pelos adversários, que
o ameaçaram de golpe em caso de uma remota vitória, notadamente o udenista Carlos
Lacerda. Esse, segundo Plínio, tinha um plano para derrubá-lo: “Se tivesse ganho, certamente
que lutaria contra a tese do jornal do Sr. Carlos Lacerda, que declarou, alto e bom som, ter
sido necessário um golpe para impedir a minha posse”.2127
A sua visibilidade e o seu crescimento político, com o passar dos anos, principalmente
após as eleições presidenciais, transformaram o integralista em alvo de protestos e fortes
oposições, tendo o ápice em 1957 quando sofreu um “atentado”. O Dia estampou “Atentado
contra Plínio Salgado. O chefe integralista foi alvejado em sua residência, no 9º andar de um
edifício da Rua Samuel Morse – Razões de ordem política”.2128 O Jornal do Brasil noticiou
que “estava o presidente do Partido de Representação Popular, depois da meia noite, em seu
gabinete de trabalho, quando de um prédio próximo ou da rua desfecharam um tiro que errou,
por pouco a sua cabeça”.2129 Ele disse que na hora do tiro um movimento o salvou, tendo a
bala sido alojada na parede.2130 Uma investigação foi montada para averiguação e os peritos
chegaram à conclusão de que era uma bala perdida “pois a trajetória da bala observada mostra
que quem atirou não foi com, a intenção de atingir a alguém que se encontrasse no
apartamento”.2131 Mas claro, que ele aproveitou o incidente para tentar obter um ganho
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político, principalmente em um momento que marcou a derrota do político no pleito
presidencial.
De forma lenta, alguns preceitos foram ocultados por Plínio Salgado que passou, em
alguns momentos, a sobrepor o lado político à organização doutrinária integralista. “A aliança
com o PTB e Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, foi, certamente, a posição tomada pelo
PRP que maior repercussão gerou, inclusive no interior do partido”. 2132 O ano de 1958 foi
marcante, pois ele possuía um projeto eleitoral para o legislativo federal para finalmente
alcançar um cargo público – o único havia sido em 1927, como Deputado Estadual pelo
Partido Republicano Paulista – sendo assim, afirmou: “Leonel Brizola: mentalidade nova e
capaz de inaugurar um tipo de governo adequado à necessidade do nosso tempo! Guido
Mondin: candidato nitidamente representativo da índole popular do P.R.P.”.2133 O acordo que
foi louvado e condenado por ambos os lados tomou a imprensa gaúcha que noticiou de forma
continua o apoio integralista ao candidato ao governo do estado: “Plínio recomenda
Brizola”.2134 O líder do PRP deixava clara a necessidade de um apoio mútuo:
Que em outubro sejam eleitos, pelo bem do Rio Grande e do Brasil: LEONEL
BRIZOLA, Governador do Estado; GUIDO MONDIN, Senador da República; e as
BANCADAS DE PLÍNIO SALGADO, 2135 na Assembleia Estadual e na Câmara
Federal. Seja esta a minha mensagem aos fiéis companheiros e ao generoso povo do
Rio Grande do Sul.2136

Os anos do governo Juscelino Kubitschek foram relativamente tranquilos para ele;
pois, com entendimento, os dois políticos mantiveram a cordialidade, como relatou o Estado
de São Paulo, em um gesto cordial, em 1959:
Durante a recepção oferecida pelo presidente da República aos deputados e
senadores da atual legislatura, no Palácio Laranjeiras, um fotógrafo aproximou-se
dos srs. Juscelino Kubitschek e Plínio Salgado, que conversavam, pedindo
permissão para bater uma chapa. Então, num gesto cordial, o chefe do governo
abraçou o líder integralista, ao mesmo tempo que exclamava: ‘Com muita honra,
gostarei de ser fotografado ao lado de um dos maiores vultos do Brasil’.
Correspondendo à gentileza, o Sr. Plínio Salgado declarou por sua vez: ‘E eu ao lado
de um dos maiores presidentes que o Brasil já teve’. 2137
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Em um clima de cordialidade do governo JK, Plínio Salgado foi indicado e eleito
Deputado Federal pelo Paraná, na eleição de 03 de outubro de 1958, alcançando finalmente,
uma vitória federal e no espírito democrático, agora defendido pelo integralista.2138 A posse
como Deputado Federal ocorreu em 02 de fevereiro e, em seguida, aconteceu uma série de
negociações políticas. Apenas dois dias após a posse, o integralista recebeu a visita do vicepresidente, João Goulart, que prometeu entregar ao PRP um alto posto na administração
federal.2139 Plínio Salgado teve um papel relevante no início do governo JK, buscando apoio e
manutenção da estabilidade para o novo presidente.2140 Em entrevista ao jornal gaúcho A
Hora, afirmou que “toda atitude de oposição a priori será nociva ao momento nacional”.2141
No entanto, o que movia a ansiedade da imprensa era a presença do líder integralista
no Congresso Nacional. Tanto no jornal A Marcha2142 quanto nos periódicos de maior
circulação, havia notícias sobre a estreia de Plínio Salgado na Câmara Federal. O Jornal
divulgou em reportagem os projetos do PRP e as ideias dos quatro parlamentares eleitos para
a “Banca de Plínio Salgado”. O líder integralista era apontado como uma das atrações entre os
deputados que, ao lado de Jânio Quadros e Carlos Lacerda, certamente promoveriam bons e
calorosos debates.2143
Sua estreia no plenário da Câmara foi cercada de tumultos. Todos queriam escutar o
integralista e sua versão sobre a história, principalmente em relação à aproximação com o
fascismo, golpes, alianças, traições, exílio e, com muito debate, ocorreu, em 15 de abril de
1959, a entrada do chefe integralista na política federal. A abertura no congresso foi noticiada
com a seguinte manchete pelo jornal O Estado de São Paulo: “Plínio Salgado castigado pela
História”.2144 O discurso intitulado “Presença do integralismo na vida política brasileira e
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raízes da crise contemporânea”2145 foi alvo de vários comentários jornalísticos2146 de
parlamentares e se tornou uma prévia do mandato do deputado, cercado sempre com muitas
abstrações, teorias históricas, saudosismo de um passado recente e principalmente a defesa
dos principais pilares do pensamento pliniano: o nacionalismo e o cristianismo, que teve, em
seus mandatos, uma presença de fortalecimento quando interesses lusitanos estavam
relacionados ao Brasil. Como analisado, o político dizia ser um luso-brasileiro, no entanto, no
limite determinado pela insignificância política do PRP no cenário político nacional.
A influência portuguesa de Salazar foi notada logo nos primeiros meses de mandato.
No dia 22 de outubro de 1959, em sessão no Congresso Nacional,2147 proferiu uma
homenagem2148 ao Dom Afonso Henriques, fundador do Reino de Portugal. No discurso
caracterizou o país como um dos baluartes da civilização cristã que, ao lado da Espanha, ficou
imune à Segunda Guerra Mundial e por isso deve ser o exemplo de liberdade do Novo Mundo
a ser construído, com isso, a defesa de uma estreita e íntima ligação entre o Brasil e os países
da Península Ibérica,2149 notadamente Portugal.
Em 10 de agosto de 1959,2150 como Deputado Federal, proferiu um discurso no
plenário do Congresso Nacional estabelecendo a presença de Portugal e a influência do
Estado Novo de Salazar na sua política do pós-guerra quando defendeu a criação da chamada
“Câmara Econômica”: uma Câmara Corporativa nos meus moldes da existente em Portugal.
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Somente uma Câmara Econômica, onde se reúnam os homens diretamente
representativos da indústria, do comércio, da lavoura, do operariado em geral, a
Confederação Nacional das Indústrias, a Sociedade Nacional de Agricultura, a
Associação Brasileira de Municípios, as Associações Comerciais, a Confederação
das Indústrias, a Associação Cristã de Moços, a Associação de Pais de Família, a
Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, a Associação Brasileira
de Imprensa, a União Operária e Camponesa do Brasil, a Confederação de Centros
Culturais da Juventude, os Círculos Operários Católicos, a Associação dos
Funcionários Públicos, o Conselho de Engenharia e Arquitetura, a Associação dos
Magistrados da Justiça, a União dos Portuários do Brasil, e toda uma infinidade de
sindicatos que devem ter voz ativa nessa Câmara. Quando tivermos um órgão dessa
natureza, poderemos ter também planejamentos que não firam interesses vitais do
País, muitas vezes dando demasiado desenvolvimento a um setor em detrimento de
outro e, com isto, matando a própria Nação. [...] Só uma câmara desse tipo poderá
dar-nos visão de conjunto da problemática brasileira e deduzir a linha de equilíbrio
às soluções parciais correlacionadas com a solução geral.2151

Defendia a criação de uma reforma estrutural na política-adminstrativa do Brasil, mas
sem excluir os poderes existentes, ou seja, exatamente como o Estado Novo português
organizou a sua política no período de Salazar.

Falta-nos a representação direta dos grupos que especificamente representássemos.
Entretanto, somos necessários, esta Câmara deve existir como expressão dos
partidos políticos que também são grupos naturais de homens que se unem pelas
mesmas ideias e cujos princípios são elos naturais. Precisamos ter este contrapeso,
indispensável ao perfeito funcionamento da Democracia não caminhe para o caos,
para o abismo.2152

A proposta era criar uma organização corporativista, concepção relacionada ao
integralismo e, ao mesmo tempo, uma aproximação de cunho político estruturante com a
política portuguesa que sustentava um governo forte, no entanto, sem a caracterização fascista
no período pós-guerra, um modelo perfeito para Plínio Salgado; no entanto, o integralista
precisava ter cautela, pois a democracia deveria ser um argumento de sustentação política.
Nesse aspecto a utilização da democracia cristã de base orgânica passava a ser o argumento
ideal naquela conjuntura política brasileira, como afirmado ao jornalista Arnaldo Nogueira, no
programa Falando Francamente da TV Tupi:

A democracia é necessária. Não podem os povos sujeitar-se a governos despóticos.
Somos contra eles. Queremos a democracia orgânica, isto é, com instrumentos de
captação da vontade popular, adequadas aos tempos novos, de maneira que
exprimam as reais necessidades do povo e as suas mais profundas aspirações. 2153
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Apesar da inflamada eloquência, sua proposta foi apenas um desejo político. A
representatividade da bancada
do

PRP

era

Congresso

mínima

Nacional

e

no
a

implantação de uma Câmara
Corporativista (ou Econômica)
não era prioridade ou desejo da
maior parte dos parlamentares.
A sua ação passou a ser
relativamente

intensa,
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Comissão

de
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parlamentar,
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partidário, articulador político,
líder religioso (não da forma
como planejara após o exílio),
empresário, pai de família e

Cabeça de Plínio. 1959 (APHRC/FPS-091.008.001).

com muitos projetos, mas sem a
força que possuía em tempos passados. Em 27 de setembro de 1959, cerca de 1 mês após a
divulgação da proposta corporativista, fez um desenho de próprio punho, intitulado Cabeça de
Plínio,2154 colocando-se no centro com a letra “P” e várias “setas” sendo ligadas a esse núcleo
central, mostrando as referências e preocupações do líder integralista naquele momento de
pressão parlamentar.
Com a transferência da capital para Brasília, ocorreu o término do governo JK e a
eleição de Jânio Quadros, alvo de críticas dos integralistas, rotulado de comunista. No
entanto, “após a vitória eleitoral de Jânio, a posição do PRP modificou-se rapidamente”.2155
Nesse período passou a residir no Planalto Central em uma construção da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).2156 Em correspondência ao amigo poeta Ribeiro
2154
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Couto disse: “ficarei com Carmela, residindo aqui, não só pela obrigação do mandato, mas
pelo espírito sertanejo de aventura, que me fez sonhar esta cidade desde 1934. O Presidente
JK edificou-a em 3 anos”.2157 Foi na nova capital federal – segundo afirmação do poeta,
cidade idealizada por ele – que promoveu as principais reflexões parlamentares.
Nesse contexto dos anos de 1960, a mesma temática que o havia colocado de volta na
imprensa portuguesa, em 1954, o caso Goa, fez com que o integralista voltasse a ter forte
notoriedade na política lusa, ocasionando inclusive um retorno a Portugal, em dezembro de
1960, exatamente 1 ano antes da ocupação do chamado Estado português da Índia pelas tropas
indianas.2158 A viagem não foi motivada pelas questões coloniais, no entanto a temática
dominou a estadia de duas semanas do integralista em Lisboa. Como parlamentar, destacavase com notoriedade em relação ao tema, principalmente pelo seu discurso de defesa da
comunidade luso-brasileira2159 e, assim como na década de 1930, delegou aos intelectuais –
grupo que estava inserido – a responsabilidade para o estabelecimento do intercâmbio entre os
dois países. O integralista, que na ocasião passou a ser caracterizado como o grande defensor
da Comunidade Luso-Brasileira,2160 ou o Grande amigo de Portugal,2161 possuía uma
admiração no antigo exílio bem superior do que a existente no Brasil no momento
democrático brasileiro.
No dia 22 de dezembro de 1960, foi convidado para participar de um programa
televisivo transmitido pela Emissora Nacional2162 chamado Horizontes, que era uma atração
de entrevista comandado pelo amigo nacionalista conservador radical, Amândio César. A
relação entre os dois países foi a pauta da conversa. Plínio apontava a aproximação entre as
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duas nações como a saída para o avanço mundial frente a Guerra Fria, principalmente ao levar
em conta a grandeza da comunidade lusófona no mundo.

Entendo que agora nos compete, a nós, os intelectuais dos dois povos, trabalharmos
para este entrelaçamento cada vez maior e para darmos positividade, objetividade
prática, ao pensamento da Comunidade Luso-Brasileira. Porque ela é essencial na
hora histórica que atravessamos.2163

Uma ação clara visando ao poder e para isso, direcionava o pensamento ao ponto
central da sua doutrina ao caracterizar a união entre os dois países: “Brasil e Portugal
completam-se [...] pelo caráter que vinca as duas nacionalistas na manutenção de princípios
cristãos”.2164 O cristianismo continuava sendo a base de justificativa de poder político para
Plínio Salgado e, através dessa ligação, passou a ser um dos principais representantes lusos no
Brasil.
Alguns meses antes da viagem para Portugal, foi convidado para participar do
Protesto luso-brasileiro contra as invasões ultramarinas do governo de Lisboa pela Índia. O
evento foi realizado em 1º de abril de 1960, no Real Gabinete Português de Leitura, e foi uma
manifestação organizada pelos portugueses residentes no Brasil contra a invasão de Goa.
Através da reportagem transmitida pela Rádio Globo e retransmitida pela Emissora Nacional
em Portugal, percebe-se que foi um evento com grandes proporções, principalmente por ter
um número significativo de políticos, intelectuais e personalidades. Além de Plínio Salgado,
participavam do evento o Presidente da Associação Portuguesa no Brasil, Aventino Lage, que
acusava o comunismo como mal da sociedade, influenciada diretamente pelo “assassino
sanguinário que atende pelo nome de Fidel, apesar de infidelíssimo”,2165 o Reitor da
Universidade do Brasil, Pedro Calmon, o Presidente Juscelino Kubistchek, o Deputado
Federal Danilo Nunes, que defendia a imortalidade de Portugal perante aos conflitos, além de
vários outros parlamentares que foram dirigidos pelo deputado católico Eurípedes Cardoso de
Menezes, político, assim como Plínio, defensor da Comunidade Luso-Brasileira que defendia
o rompimento imediato do Brasil com a União Indiana e a retirada do país da ONU, taxada
como bolchevisada e desmoralizada.2166
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No evento de protesto e repúdio público contra a invasão de Goa e principalmente pela
“omissão” da ONU, um sinal de luto luso-brasileiro foi estabelecido, e o presidente do PRP
afirmou: “O que temos visto tem sido o desrespeito absoluto à soberania dos povos, já se não
respeita de forma alguma as nacionalidades. A ONU é um órgão que se encontra agora na
seguinte encruzilhada: ou restitui Goa a Portugal ou tranca as portas para balanço”. 2167 Plínio
Salgado não enxergava credibilidade na ONU e afirmava que “já desmoralizada estava ela
antes mesmo de nascer quando se gerava no ventre dos três grandes”, 2168 clara referência à
Conferência de Ialta (4 a 11 de fevereiro de 1945), quando os chefes de Estado dos EUA,
Franklin Delano Roosevelt; da URSS, Josef Stalin; e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha,
Winston Chuschill reuniram-se para decretar o fim da guerra e consequentemente iniciar a
Guerra Fria. Após o encontro, dezenas de países – inclusive Portugal – reuniram-se em São
Francisco, para a oficalizar a criação da ONU. A presença liberal e, principalmente,
comunista nas decisões mundiais, afastava os bons olhos de Plínio Salgado sobre a entidade,
rusgas que já haviam sido demonstradas em 1948 após o evento em San Sebástian, quando a
força do cristianismo não foi colocada como pauta central do órgão.
Com esse contexto de grande discussão colonial, foi indicado para ser o representante
brasileiro na Conferência Geral da UNESCO, em Paris, e, após a missão oficial, utilizou a
viagem à Europa para uma finalidade privada e foi para Lisboa passar alguns dias no antigo
exílio.2169 Ao desembarcar em Lisboa, em 17 de dezembro de 1960, e “depois de ter declarado
que permanecerá entre nós uma semana para matar saudades e abraçar amigos, afirmou-nos
estar maravilhado por depois de trinta dias sem sol, chegar a terras de Portugal e ver o bater
do sol com tanta alegria...”.2170
Assim que chegou concedeu uma entrevista publicada nos principais periódicos
conservadores de Portugal2171 e nela destacou o amor por Portugal, por isso a necessidade de
lutar a favor da Comunidade Luso-Brasileira,2172 vista por ele como a saída para os problemas
mundiais, principalmente com a intenção de contribuir com o impedimento de um novo
conflito mundial.2173 O tema relacionado a Goa2174 cercou a presença do autor em sua visita
2167
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matar saudades (entrevista). A Voz, Lisboa, 19 dez. 1960.
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que fazia questão de ressaltar a todo momento a honradez nacional e de altivez de Portugal
não cedendo Goa aos indianos.2175 O debate chamou a atenção das colônias que ainda estava
sob o domínio luso e Plínio Salgado, com suas teorias, passou a ter presença na imprensa
colonial.2176 Em 23 de dezembro de 1960, foi entrevistado por um jornalista de Luanda e
analisou a política colonial, no entanto, no ponto de vista africano. Com a intenção de
justificar o colonialismo, ressaltou a deficiência civilizatória nos países africanos, que era a
causa dos conflitos por independência, um discurso eurocentrista baseado na missão
civilizadora de origem darwinista.

A estrutura do território de Portugal é absolutamente igual à dos Estados Unidos.
Assim como Alaska e Havaí constituem parte integrante da nação norte-americana,
também as províncias portuguesas do ultramar se integram na comunidade lusitana.
As explosões de ‘patriotismo’ em África são artificiais e provem da deficiência da
ação civilizadora de algumas nações europeias.2177

Sua presença em Portugal foi rápida, no entanto com tempo para rever os amigos
nacionalistas e lideranças políticas. Em 20 de dezembro foi recebido por César Moreira
Baptista, Secretário Nacional do SNI que o convidou para um almoço no tradicional e
conservador espaço nacionalista, Círculo Eça de Queiroz. Com a presença de vários
convidados e intelectuais da política portuguesa, o integralista foi saudado como era na época
do exílio.2178 Uma eloquência nacionalista cristã dominou o ambiente que não teve outro
assunto a não ser a questão colonial e o estabelecimento da Comunidade Luso-Brasileira.
Comentando...” e entre vários temas, uma discussão abordada foi a questão da energia atômica, mostrando estar
a favor do desenvolvimento científico brasileiro. SALGADO, Plínio. Entrevista ao programa: Al Neto
Comentando... da TV Tupi (2-10-1955) (APHRC/FPS-091.004.003). Havia uma preocupação em relação a
questão nuclear, dessa forma, após alguns anos em 1971, foi relator do Projeto 340-A/71 na Comissão de
Educação e Cultura que debatia sobre o ensino no exército e uma das justificativas era: “a probabilidade de uma
Terceira Guerra, após o surgimento das armas atômicas”. SALGADO, Plínio (relator). Projeto 340-A/71: dispõe
sobre o ensino no exército. Pareceres na Comissão de Educação (27-09-1972). In: ______. Discursos
parlamentares... op. cit., p. 869. Posição divergente foi assumida por António Salazar que em 1951 afirmava
categoricamente que a guerra contra a URSS era evitável. Salazar adverte as potências ocidentais. O Sol, Rio de
Janeiro, 2 mar. 1951 (ANTT/AOS/CO/PC-23).
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Segundo o jornal A voz, Plínio arriscou a contar uma anedota no evento, em torno da relação
luso-brasileira:

No almoço que ontem lhe foi oferecido pelo secretário nacional da Informação
lembrou o grande escritor Plínio Salgado que o saudoso Arcebispo de Évora D.
Manuel Mendes da Conceição Santos lhe contara esta saborosa anedota: Estavam
sete indivíduos de língua portuguesa na Terra Santa. Um árabe perguntou: - Quantos
portugueses estão aqui? – Sete: quatro portugueses e três brasileiros. O árabe
admirou-se e reperiu a pergunta por outra forma: – Então quantos brasileiros estão
aqui? – Sete: três brasileiros e quatro portugueses – foi a resposta.2179

Aclamado pela ala nacionalista portuguesa, com discursos e homenagens agradeceu e
enalteceu a sociedade luso-brasileira cristã como única saída para o enfrentamento
mundial2180 e, com esse discurso, visitou o Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira,2181
com a intenção de aprofundar ainda mais as relações religiosas com efeitos políticos entre as
duas nações. Plínio Salgado, ao lado de Carmela, esteve com o Presidente da República,
Almirante Américo de Deus Rodrigues Thomaz que teve a reunião intermediada por Ulisses
Cruz de Aguar Cortês, Ministro das Finanças e José Soares da Fonseca, na ocasião, Presidente
do Conselho de Administração da Companhia Colonial de Navegação, sendo este um católico
fervoroso e antigo Presidente do CADC.2182 A reunião com o Presidente foi um ato social,
sem grandes questões políticas, a mesma ocorrendo com o Presidente do Conselho, António
de Oliveira Salazar.2183 Em 31 de dezembro, partiu para Madrid2184 em um avião da TAP,
para posteriormente regressar ao Brasil.2185 Ao retornar da viagem pela Europa e reassumir a
posição na Câmara Federal, protagonizou alguns debates em torno da questão colonial
portuguesa, no entanto, o que motivou a discussão foi o navio Santa Maria.
Construído para ser uma grande embarcação, foi lançado ao mar em 1953, entretanto,
a fama adquirida pelo navio começou na madrugada de 22 de janeiro de 1961, quando um
grupo de portugueses e espanhóis, integrantes do Diretório Revolucionário Ibérico de
Libertação,2186 apoderaram-se dele, em pleno mar do Caribe, com 697 turistas a bordo. Com
2179
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um discurso antissalazarista, os revoltosos batizaram o navio de Santa Liberdade e as
negociações para o término do conflito envolveram o recém-empossado Presidente do Brasil.
Jânio Quadros aceitou dar asilo político aos integrantes da embarcação, sendo essa entregue
ao governo brasileiro e não a Portugal, que a receberia das mãos deste. Jânio Quadros assumiu
a presidência em 1º de fevereiro de 1961, no dia seguinte, o transatlântico estava em Recife,
para posteriormente ser devolvido aos portugueses.2187
No entanto a devolução não foi tão simples. O plenário do Congresso Nacional foi
palco de grandes discussões entre Plínio Salgado e os apoiadores de Salazar ou simplesmente
aqueles que defendiam a devolução do transatlântico e aqueles que defendiam uma política
nitidamente antissalazarista e defendiam uma maior intervenção brasileira no aspecto
internacional.2188 Plínio Salgado possuía uma admiração profunda e visível com tudo que
fosse relacionado a Portugal. Há um artigo, sem datação,2189 mas certamente anterior ao
episódio da rebelião, da autoria do integralista, intitulado O “Santa Maria” que está no
Arquivo Oliveira Salazar, depositado no Arquivo Nacional Torre do Tombo em Lisboa, nele o
autor analisa e exalta a embarcação:

O Santa Maria é um exemplo que o Brasil, filho de Portugal deve interpretar e
seguir. Esse navio, ao que se diz, custou 300 mil contos. A mesma quantia que o
Banco do Brasil emprestou a uma empresa jornalística, num país como o nosso onde
já são excessivos os jornais diários. E entendemos que aqueles 300 milhões bem
poderiam ser aplicados em melhorar nossa marinha comercial, cuja situação não é
das mais brilhantes. Para isso seria necessário reativarmos nossa ‘consciência de
grupo nacional’; darmos vida às tradições da Pátria Brasileira: vivermos pelo
espírito; restaurarmos nossa capacidade de ideal e de sonho. É por isso que insisto
nesta batalha que me propus: criar uma nova geração. Pois essa nova geração com
novas mentalidades, com possibilidade de sacrifício e de heroísmo, certamente que
fará do Brasil a Grande Nação herdeira das glórias dos cavaleiros navegantes da grei
lusíada e legítimo orgulho dos povos da América. 2190

Tinha um projeto visível para o Brasil e Portugal fazia parte dessa organização. No
plenário federal, a calorosa discussão ultrapassou a temática inicial e diálogos envolvendo a
conjuntura internacional, no contexto da Guerra Fria, foram estabelecidos e mais uma vez
defendeu regimes como o português e o espanhol na intenção de criar uma luta anticomunista
no ocidente para a formação de um mundo cristão. Um dos meios era estar ao lado de
2187
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Portugal, notadamente de Salazar que, segundo o integralista, nunca mandou fuzilar ninguém
e restaurou as finanças e a moralidade no seu país.2191 Por isso, deveria ser respeitado em
relação às regiões africanas, pois “Moscou tem demonstrado o mais vivo interesse pela
África, tendo fundado escolas políticas especializadas para os africanos”.2192 Esse ato era a
representação de um ato crítico e inaceitável para a sociedade cristã, a expansão “do mal
maior em nosso tempo”,2193 como disse Plínio Salgado ao caracterizar o comunismo.
A relação anticomunista, espiritualista, corporativista em torno de um modelo
democrático cristão era a base do pensamento pliniano na ocasião da legislatura. Ao mesmo
tempo em que atuava com elaboração de projetos de lei e discussões em comissões de
educação, identificava a necessidade de continuar agindo no direcionamento da
intelectualidade e, pelos mesmos motivos apresentados nos capítulos anteriores, a
investigação optou por utilizar veículos literários para a compreensão de parte do pensamento
político do líder integralista, no contexto da Câmara Federal dos anos 1960.
Publicou, sob o pseudônimo de Ezequiel, Poemas do século tenebroso,2194 no ano de
1961, cujo objetivo era expressar um panorama geral da situação geopolítica brasileira e
internacional. Com um forte discurso integralista, trata-se de um texto revisado para o novo
contexto de bipolaridade global, sendo ainda as tônicas de seu discurso o nacionalismo, o
anticomunismo, a crítica moralizante aos valores burgueses, e, principalmente, mantém-se a
base dicotômica em seu discurso, assentado sobre a oposição irreconciliável entre
espiritualismo e materialismo.2195
O autor estabelece, em seus poemas, uma atenção especial para o problema da questão
moral na sociedade burguesa. Culpa o comportamento aberrante nesse tipo de sociedade pela
degringolada onda comunista, vinda do Oriente para o Brasil, criticando tenazmente a

2191

SALGADO, Plínio, A Unesco e a debilidade do mundo atual (10-04-1961). In: ______. Discursos
parlamentares... op. cit., p. 372.
2192
Ibidem. p. 368.
2193
Idem. Colonialismo no mundo contemporâneo e o caso do navio Santa Maria (06-02-1961). In: ______.
Discursos parlamentares... op. cit., p. 355.
2194
Os poemas ao serem citados não obedecerão à estrutura original e serão apresentados em forma textual. Os
31 poemas são intitulados da seguinte forma e ordem: O Desertor, A Revista Elegante, O Burguez é redondo, O
que faltava, Êle, A menina burgueza, Risadas cínicas, Noturno, Os amigos, Cantiga do pobrezinho, Razões a Frei
Matias, Grande Prêmio Brasil, Tragédia em Três Atos, Canção de Dien Bien Fú, Boletim Comercial, Ezequiel
defende Ezequiel, O Bezerra de Ouro, Desfile dos Bonecos, Ciência das Finanças, Os Gloriosos Partidos,
Cantiga Patriótica, Perfil “Society”, Ta-I-Pe, Água do Ipiranga, Fala Bulganin, Proposta da ONU, Televisão,
Natal, “Haute Couture”, A Pulga e o Infinito, O aviso.
2195
Os 31 poemas não serão analisados na totalidade, uma seleção foi realizada com a intenção de identificar os
textos ligados ao contexto dos anos 1960, com o objetivo claro de auxiliar na compreensão do pensamento
político pliniano.
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indolência de seus dirigentes. Nos poemas O Burguês é Redondo2196 e O Que Faltava,2197
torna claro ser a debilidade moral e espiritual do burguês a causa dos problemas políticos no
Brasil. Em A Revista Elegante,2198 faz o alerta para a discrepância entre os padrões da vida
burguesa diante da miséria real das ruas, sugerindo a possibilidade de revoltas populares
diante de tamanha distorção social e em Grande Prêmio Brasil,2199 apontou fatores da
deturpação do verdadeiro nacionalismo, analisando assim, a solução para o povo brasileiro
que ainda era o pensamento integralista.
As divergências partidárias no congresso não ficaram fora dos poemas. Na Cantiga do
Pobrezinho,2200 fixou sobre a demagogia no discurso social dos anos 1950 e 1960, uma crítica
ao trabalhismo do PTB, o que reafirmou no irônico poema Os Gloriosos Partidos,2201 em que
clamou: “O PTB se divide em dois setores: os trabalhistas e os trabalhadores”, e, depois de
uma ciranda de ironia com as siglas de vários partidos, não perdeu a chance de se declarar: “O
PRP na dança não se perde/ tenta outra cor, mas é galinha-verde”, em clara alusão à
permanência do ideal integralista em seu novo partido e a defesa da independência doutrinária
contra as alianças políticas partidárias.
Com um discurso democrático e assumindo uma postura mais cautelosa diante da nova
ordem mundial, a Guerra Fria, Salgado lançou olhares desconfiados para as duas potências
hegemônicas: a URSS e os EUA, sendo a potência norte-americana a matriz cultural e
econômica do Brasil, por meio da dependência inerente a um país agroexportador. Salgado
ainda reagiu de forma negativa diante do imperialismo estrangeiro e da dependência
econômica, velhos elementos de seu discurso integralista.
Porém, o ponto central dos Poemas do Século Tenebroso, encontra-se no elemento
fundamental da propaganda integralista: o anticomunismo. Salgado não media palavras para
criticar o imperialismo vindo dos EUA, contudo o avanço da onda vermelha, vinda do
Oriente, traduzia-se em terror e paranoia nos versos do poeta. Ainda mais pessimista do que
na década de 30, descreveu o avanço comunista como permanente, furioso, e quase
incontrolável, justificativa para o apoio a Portugal na questão colonial. Até mesmo o Brasil
estaria infestado de seguidores do materialismo marxista. Constantemente acusava “colegas”
deputados, políticos e intelectuais de serem simpatizantes da “teoria vermelha”.
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Idem. Grande Prêmio Brasil. In: ______. Poemas do século... op. cit., p. 45-47.
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Idem. Os Gloriosos Partidos. In: ______. Poemas do século... op. cit., p. 69-70.
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Ao radicalizar em Tragédia em Três Atos,2202 o autor imergiu o texto na geopolítica da
Guerra Fria e narrou o avanço de revoluções comunistas por todo o mundo e afirmou que era
uma questão de tempo até que ela estourasse no Brasil, caso a democracia cristã não
assumisse posição central. Em Canção de Dien Bien Fú,2203 o autor associou o comunismo às
imagens de Lúcifer, Satanás e Belzebu, mantendo forte a presença do imaginário cristão em
toda a obra.
A luta anticomunista embalada pelo contexto mundial transformou-o em uma espécie
de “caçador de comunistas”; pois, em todas as entrevistas, discursos e pronunciamentos, a
temática não era outra. Ação consolidada em 1962, quando o PRP rompeu relações com o
governo João Goulart, que assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, cuja
posse tivera o apoio de Plínio Salgado; principalmente em relação à implantação do regime
golpista parlamentar para impedir a posse de fato do Presidente Jango. Em 1962 o antigo
aliado Leonel Brizola passou a ser taxado como um demagogo comunista. No governo
janguista, a infiltração vermelha era pública e enorme, inclusive com influência de agentes de
Moscou e havia a necessidade de impor uma segurança nacional, sendo esse o motivo que o
levou a apoiar Adhemar de Barros na eleição para o governo de São Paulo no mesmo ano.
Justificou: “por impositivo de segurança nacional. Entre os seus compatriotas é o único que
está combatendo o comunismo abertamente”.2204
Nos poemas fixou a visão de mundo na dialética oposição entre materialismo e
espiritualismo, sendo que o anticomunismo continuava a ser o elemento de coesão em seu
discurso e com intensidade, corroborado com o contexto mundial. Desvinculado
esteticamente do fascismo, o autor, nos Poemas do Século Tenebroso, aproxima seu discurso
político e social ao que viria a se concretizar, três anos depois, no Golpe de 31 de março de
1964, o qual implantou a mais longeva ditadura do Brasil.
Chegou a criar diversas outras obras literárias, sendo que muitas não foram
publicadas,2205 no entanto abre-se um destaque para um desenho feito pelo autor no mesmo
2202

SALGADO, Plínio. Tragédia em Três Atos. In: ______. Poemas do século... op. cit., p. 49-52.
Idem. Canção de Dien Bien Fú. In: ______. Poemas do século... op. cit., p. 53-54.
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Idem. Apoiamos Adhemar de Barros por imperativo nacional (entrevista). Correio do Povo, Guarulhos, 29
set. 1962.
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No Fundo Plínio Salgado do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro encontra-se depositado uma série de
manuscritos poéticos de Plínio Salgado, sendo a maior parte composto no período que ocupava uma cadeira no
legislativo, pois parte do material foi feito em papel timbrado da Câmara dos Deputados. Alguns poemas,
conforme anotação, estavam destinados a entrar na obra Poemas do Século Tenebroso, no entanto não entraram
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SALGADO, Plínio. Horas íntimas: 63 poesias (APHRC/FPS-010.008.007 – 089.006). Há uma quantidade de
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período dos Poemas do Século Tenebroso, um traçado chamado: Brasil: casa mal
assombrada.2206
Na imagem, o integralista
retratou um bruxo (ou feiticeiro)
em

frente

fumegante

a

um

caldeirão

chamado

“Câmara

Federal”, com a fumaça sendo
transformada em várias imagens
fantasmagóricas
retratadas

pelo

que

foram

nome

“Forças

Ocultas”, sendo que cada um tinha
um símbolo: £ (destacando o poder
financeiro

internacional);

(caracterização

das

$

forças

capitalistas existentes no Brasil);
☭

(ressaltando

a

presença

comunista na política nacional);
Crs (simbolizando o cruzeiro,
moeda brasileira, que representava
os grandes empresários) e o último
símbolo (?) que era a simbologia
das dúvidas plinianas em relação à
crise política e econômica que
fixava o Brasil na década de 1960.
Brasil: casa mal assombrada. 1961 (APHRC/FPS-091.008.001).

No

desenho

há

um

destaque no chapéu do bruxo, pois há retratada a “Estrela de Davi”, símbolo utilizado pelo
manuscritos e textos do autor sem datação, muitos, além das composições poéticas, peças teatrais, textos
filosóficos e reflexões, entre eles: SALGADO, Plínio. A árvore dos frutos de ouro (APHRC/FPS-006.006);
Idem. Aos archanjos... op. cit.; Idem. As ilhas lyricas do Mediterrâneo (APHRC/FPS-089.011.001); Idem.
Diálogo entre... op. cit.; Idem. Georgicas (APHRC/FPS-006.007.003); Idem. Hereditariedade e meio social
(APHRC/FPS-086.001.012); Idem. O candidato Dr. Freire: comédia em 3 atos (APHRC/FPS-089.002.001);
Idem. O mistério da cruz (APHRC/FPS-089.008.001); Idem. Os beduínos (APHRC/FPS-089.014.009); Idem.
Peça teatral. (APHRC/FPS-089.009.001); Idem. Volpato (APHRC/FPS-006.006); Idem. Abrãao e
Melquisedeque: origem do vinho (APHRC/FPS-027.005.001); Idem. Brasileiros recrutados por D. Rodrigo de
Souza Coutinho (Conde de Linhares) (APHRC/FPS-027.005.001); Idem. Colcha de Retalhos. (APHRC/FPS006.006.002); Idem. (sob o pseudônimo Tamoyo) Crônica parlamentar: a câmara fluída (APHRC/FPS011.001.001).
2206
Idem. Brasil: casa mal assombrada - desenho, 1961 (APHRC/FPS-091.008.001).
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judaísmo e por seus adeptos, concluindo assim, uma visão antissemita de Plínio Salgado em
1961 em relação aos “males” da sociedade brasileira, pois o feiticeiro judeu é o responsável
pelos problemas, segundo a imagem pliniana.2207 Ressalta-se a visão antijudaica, que alcançou
força e apoio de muitos intelectuais na década de 1930, não ser a principal bandeira da
política pliniana, apesar de existirem vários integralistas da AIB com essa defesa.
Notadamente, Gustavo Barroso, que pode ser condiderado o principal intelectual do
antissemitismo brasileiro.2208 O desenho causa surpresa, pois Plínio Salgado, na década de
1930, possuia uma visão pautada na assimilação, a mesma interpretação que era realizada em
relação aos imigrantes (ver capítulo 2), dando a entender que o judaísmo poderia ser inserido
na sociedade brasileira através de uma conversão espiritual com a vitória integralista sobre o
materialismo, no entanto, percebe-se que o discurso público não correspondia às crenças
privadas e, portanto, reais.
Nesse contexto de alterações políticas e crise institucional com o governo Jango, faz
sua última viagem para Portugal, em maio de 1962. Assim como na viagem de 1960,
aproveitou um compromisso oficial para visitar o antigo exílio. Ao lado de outros
parlamentares, em abril, foi para Roma participar da Conferência da União Interparlamentar,
evento que ocorreu em complemento à reunião semelhante ocorrida em Bruxelas.2209 Antes,
porém, fez uma escala em Lisboa e, no aeroporto, concedeu uma entrevista à Rádio Clube
Português, com transmissão da Estação da Parede, em 19 de abril, às 17h.

[...] aqui vivi oito anos, fiz grandes amizades. Amo profundamente esta terra, não
somente pelo afeto que ela despertou em mim durante esses oito anos, mas pela
tradicionalidade do nacionalismo brasileiro que se enraiza em Portugal. Vou a Roma
tomar parte da Conferência da União Interparlamentar, mas pretendo no dia 8 de
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Na edição de 15 de junho de 1935 do jornal A Offensiva da AIB, foi publicada uma charge denominada: A
panela do diabo (Aliança Nacional Libertadora). Entende-se que Plínio Salgado possa ter tido inspiração em
1961 da imagem de 1935, pois (apesar da visível diferença dos traços) a ideia é semelhante: o demônio
preparando do caldeirão fumegante os males da sociedade na década de 1930, segundo a AIB: comunismo,
anarquismo, liberal-democracia. A Offensiva, Rio de Janeiro, 15 jun. 1935. A imagem foi analisada em: MOTA,
2002, op. cit.
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Cf. CRUZ, Natalia dos Reis, 2004, op. cit.; CYTRYNOWICZ, op. cit.; JESUS, Carlos Gustavo Nóbrega de.
Anti-semitismo e nacionalismo, negacionismo e memória: Revisão Editora e as estratégias da intolerância. São
Paulo: Editora da UNESP, 2006. MAIO, Marcos Chor; CYTRYNOWICZ, Roney. Ação Integralista Brasileira:
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uma geração (1930-1945). São Paulo: Perspectiva, 2001; NEHAB, Werner. Anti-semitismo, Integralismo, NeoNazismo. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1988.
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SALGADO, Plínio. A entrevista do dia: Dr. Plínio Salgado (escritor e político brasileiro). Diário Ilustrado,
Lisboa, 15 maio. 1962.
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maio volver a Lisboa para rever amigos, para matar saudades deste povo e desta
terra que tanto amo.2210

Conforme estabelecido, retornou a Portugal e, durante 1 semana, procurou criar
articulações políticas e ações nacionalistas. O carinho e atenção dos portugueses com o
integralista era visível, os principais veículos da imprensa noticiavam a presença do exexilado e seguiam seus passos. O seu principal aliado no exílio era o periódico Novidades,
que afirmou: “É Plínio Salgado um dos expoentes mais representativos do mundo lusíada de
aquém e além Atlântico”.2211 O integralista por sua vez agradecia e exaltava a sociedade:
“Portugal é o sítio onde eu gosto de estar... – afirmou na sua fala simples do interior de S.
Paulo. Tenho aqui – continuou – muitas amizades, muitas relações”.2212 Essas relações não
estavam somente no vínculo pessoal. Mais uma vez a defesa política portuguesa esteve em
pauta no sentido de exaltar Portugal (e Espanha)2213 como modelos políticos a serem seguidos
pela sociedade cristã. Em entrevista, afirmou: “Sob o aspecto brasileiro, temos de apoiar
Portugal. Portugal e Espanha. A Península Ibérica é um dispositivo admirável que o
comunismo se esforça a todo o transe por conquistar todo o Ocidente”. 2214 Plínio ressaltou a
existência de um forte grupo parlamentar brasileiro a favor de Portugal no problema colonial
que ainda era temática dominante no Estado Novo. Ao jornal Diário de Notícias destacou:
“Estive com alguns parlamentares brasileiros que vistaram Angola, Moçambique e a
Metrópole. Posso dizer, pelo que ouvi, que Portugal conquistou verdadeiros amigos
defensores da sua causa”.2215
A discussão em torno do modelo de honradez cristã existente na Península Ibérica
contra o comunismo, continuou por vários anos. Em novembro de 1964, foi publicado, em
Portugal, um artigo sobre o Santo Condestável e nele Plínio aproveitou para mais uma vez
2210

SALGADO, Plínio. Plínio Salgado (Brasil) de visita a Lisboa. Entrevista. Lisboa: Rádio Clube
Português/Estação da Parede, 19 de abril de 1962. Programa de Rádio (R.T.P. AHDB8793).
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Idem. A melhor defesa estratégica do ocidente tem sido a política portuguesa em África (entrevista).
Novidades, Lisboa, 12 maio. 1962.
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Idem. A entrevista do dia... op. cit.
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Uma das últimas entrevistas de Plínio Salgado antes de morrer foi para Agência S de Madri na presença do
repórter Manoel Pelegrini, em novembro de 1975. Nela destacou que: “O General Francisco Franco foi uma das
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Entrevista de Plínio Salgado para os jornais da Espanha: nov. 1975 (APHRC/FPS-091.004.013).
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Idem. A melhor defesa... op. cit.
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Idem. Somente a imaturidade ou a decadência poderão permiti que os Estados Unidos ou a Inglaterra
trabalhem contra os seus próprios interesses (entrevista). Diário Notícias, Lisboa, 13 maio. 1962.
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exaltar a península Ibérica no combate ao comunismo: “Os dois povos heroicos – Portugal e
Espanha – deviam estar separados para o cumprimento de uma missão com a glória para
ambos”.2216
A discussão colonialista africana, como um elemento anticomunista, era a temática
daquele momento. Todas as grandes discussões estavam em torno do assunto e, em entrevista
ao Diário Ilustrado, analisa a existência do projeto soviético para ter o controle do nordeste
brasileiro a partir da África: “Eu penso que a Rússia está interessada em possuir bases
militares em África para atingir a América do Sul. [...] Tendo a Rússia o nordeste brasileiro
como campo de ação, como já acentuei, ser-lhe-ia na verdade fácil, com bases em África,
atingir aquele ponto”.2217 Uma clara posição no sentido de intensificar o elemento
anticomunista brasileiro e transferir a luta a favor de Portugal.
Não há dúvidas de que o momento máximo da sua última visita a Portugal foi o dia 15
de maio das 12h, às 13h15min. Plínio Salgado esteve reunido na residência particular do
Presidente do Conselho, António Oliveira Salazar. Os contatos entre os dois até então haviam
sido sempre com rapidez, mesmo porque, a área social não era uma das virtudes de Salazar. O
próprio Plínio, em um discurso no plenário da Câmara, afirmou: “Salazar, nunca me ofereceu
festins”.2218 Estar ao lado do líder português representou muito para Salgado que o enxergava
como modelo político. Ao sair da reunião, declarou aos jornalistas: “Com Salazar aprende-se
muito”.2219 Segundo agenda do governante português, a reunião teve como pauta: “política
brasileira e política luso-brasileira – política ultramarina portuguesa e política africana do
Brasil”.2220 Pelo momento vivido, Salazar não tinha outro assunto para conversar com
Salgado. A discussão ultramarina era a preocupação central do governo salazarista. O jornal
oficial do Estado Novo, Diário da Manhã, sobre a reunião noticiou:

A entrevista que durou cerca de hora e meia decorreu num ambiente de grande
cordialidade, tendo o Sr. Dr. Oliveira Salazar, no final, acompanhado até a porta o
eminente político brasileiro. A saída, os jornalistas presentes quiseram saber as
impressões do Dr. Plínio Salgado, desde seu novo encontro com o Chefe do
Governo português. Plínio Salgado declarou então: – Quando se está com o Prof.
Oliveira Salazar aprende-se sempre muito. Durante o nosso encontro abordamos
diversos problemas, tanto nacionais como internacionais, e examinamos a expansão
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do Mundo com as correntes que hoje são a melhor lembrança da clarividência e do
equilíbrio de Salazar que considero um dos maiores estadistas do nosso tempo. 2221

A exaltação mais uma vez foi visível, Plínio buscava ser esse estadista, no entanto, o
tempo no Brasil estava passando e não alcançava o seu objetivo. Na viagem a Portugal, como
de costume, encontrou com o Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira, no Paço de
Santana, e mais uma vez foi homenageado no centro do nacionalismo conservador português,
o circulo Eça de Queiroz.2222
No retorno para o Brasil, encontra um país cada vez mais inserido em uma crise
institucional com o advento do parlamentarismo e um possível plebiscito. Durante o governo
Jango, percebe-se Plínio Salgado como um Deputado Federal mais atuante nas articulações
políticas em relação à questão do sistema parlamentarista, sem dúvida, com a intenção de ter
benefícios com o novo regime que fortalece o legislativo. Em algumas entrevistas em
Portugal, fez grandes elogios ao novo sistema político brasileiro, inserindo o parlamentarismo
brasileiro como o mais correto do mundo: “Todos os partidos fazem parte de um conjunto de
interesses nacionais [...] O caso do meu país, portanto é o que me parece mais certo e mais de
acordo com o interesse geral”.2223
Em setembro de 1961, fez uma série de pronunciamentos a favor do sistema
parlamentar.2224 Como consequência da renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto2225 e nos
meses seguintes, diversos debates foram travados na tentativa de influenciar a escolha do
Presidente do Conselho de Ministros.2226 As ações de Plínio Salgado foram de críticas ao
contexto econômico e político em que o Brasil estava inserido e, em 1962, em plena crise
2221
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175-190
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No mesmo dia foi à tribuna defender o Congresso Nacional de qualquer ato golpista de cunho ditatorial, uma
crítica aberta ao plano janista. SALGADO, Plínio. Defesa do Congresso Nacional e conspirações (25-08-1961).
In: ______. Discursos parlamentares... op. cit., p. 165.
2226
Após o golpe para a implantação do parlamentarismo, Tancredo Neves (PSD) assumiu o posto de Presidente
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Auro Moura Andrade (PSD), presidente do Senado que articulou o golpe parlamentarista após a renúncia de
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Liberdade. Antes já havia negado o nome de San Tiago Dantas (PTB) e também esteve contra o nome aprovado
do último Presidente do Conselho, Hermes Lima (PTB). Cf. SALGADO, Plínio. Nega aprovação ao nome de
San Tiago Dantas (28-06-62); Idem. Aprova o nome de Auro Moura Andrade (02-07-62); Idem. Rejeita o nome
de Brochado da Rocha (09-07-62); Idem. Explicação de atitude (12-07-62); Idem. Nega aprovação ao gabinete
(13-07-62). In: ______. A crise parlamentar e os 5 discursos de Plínio Salgado. Rio de Janeiro: Folha Carioca,
1962; Idem. Analisa o pronunciamento do Professor Hermes Lima e tece considerações sobre a liberdade de
votação no Partido de Representação Popular (06-12-1962). In: ______. Discursos parlamentares... op. cit., p.
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política, afirmou: “Fala-se em revolução – evidentemente contra o sistema parlamentar e as
instituições vigentes. Nós também temos o direito de pregar outra revolução, para repor a
ordem em nosso País.” Com dois anos de antecedência, o parlamentar fixava a sua posição em
torno de uma “revolução” brasileira, sendo ele e seu grupo integralista representantes do
conservadorismo radical brasileiro, os mais eufóricos com o golpe civil-militar de 1964.
O momento pré-golpe foi cercado de discussão no legislativo e na imprensa, que
debatia com intensidade as “Reformas de Base”, propostas pelo Presidente João Goulart, que
passou a ter plenos poderes, após o plebiscito de 6 de janeiro de 1963.2227 O ano
presidencialista de Jango foi marcado por crises políticas e principalmente institucionais.2228
A gravidade política culminou com a queda do presidente; que, inserido em um espectro
comunista brasileiro, cedeu lugar aos militares, sendo esses recebidos com a exaltação
integralista.

O PRP teve uma intervenção relevante no processo que conduziu ao golpe civilmilitar de 1º de abril de 1964, ainda que esta seja praticamente desconsiderada pela
historiografia. Esta intervenção se efetivou tanto através das manifestações públicas
do partido nos meses que antecederam o golpe, através de manifestos, notas públicas
e discursos parlamentares, quanto pela articulação concreta de lideranças
integralistas com outros grupos golpistas, sempre tendo como tônica principal o
anticomunismo.2229

Era o fim da “democracia” brasileira e, com o golpe civil-militar, de que um dos
sustentáculos foram os integralistas, principalmente através do discurso anticomunista,
inaugurou-se no Brasil a maior ditadura, que inclusive ocasionou o fim do Partido de
2227

As Reformas de Base tinham como propósito promover uma alteração estrutural em setores da educação,
fiscal, político e agrário. Para Plínio Salgado a questão agrária era sem dúvida a mais “explosiva”, dessa forma o
PRP manifestou ser contrário à reforma da forma apresentada pelo governo para votação. O líder do PRP
discursou: “a minha bancada apresentou um projeto criando o Fundo Nacional para a Reforma Agrária. Nossa
intenção era tirar dinheiro de onde ele existe para pô-lo onde não existe. Onde existe o dinheiro? Nas indústrias,
nos bancos, nas corridas de cavalo, nos empreiteiros de obras públicas. [...] Quem não está de acordo? O
Governo”. SALGADO, Plínio. O povo brasileiro, a reforma agrária, o voto do analfabeto, a guerra
revolucionária e a legalização do Partido Comunista (28-02-1964). In: ______. Discursos parlamentares... op.
cit., p. 249. Sobre o projeto de Reforma Agrária do PRP (Plínio Salgado): Cf. Idem. Necessidade, para o Brasil,
de uma ampla e profunda revolução, e seu relacionamento com o problema da terra (02-04-1963); Idem. et al.
Projeto n.277/1963: dispõe sobre nova estrutura agropecuária no país, e dá outras providências (26-04-1963);
Idem. Exposição em torno do projeto de lei agrária, o problema da terra e a valorização do homem (29-04-1963);
Idem. Ainda sobre o fundo nacional para a reforma agrária (06-06-1963); Idem. et al. Projeto n.486/1963: cria o
fundo nacional para a reforma agrária, e dá outras providências; Idem. Posição perante o problema da
desapropriação de terra e modificação da estrutura agrária brasileira (24-07-1963); Idem. Ampla exposição em
torno do fundo nacional para a reforma agrária (20-08-1963); Idem. Ainda o problema da terra, votação contra
emenda constitucional e apelo a São Paulo (01-10-1963). In: ______. Discursos parlamentares... op. cit.
2228
Ao analisar a crise, deixa explícita a defesa por mudanças políticas no Brasil, e aponta um processo
“revolucionário” como a saída para a crise brasileira. Cf. SALGADO, Plínio. A desordem no sistema
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Representação Popular; no entanto, muitos – inclusive o próprio Plínio Salgado – tinham a
expectativa de ser o momento de o integralismo brasileiro, a partir de 1964, finalmente, criar
uma organização política-cultural verdadeiramente nacionalista corporativista, com a
implantação do luso-brasileirismo.

8.4 INTEGRALISTAS NO PODER? GOLPE DE 1964 E ARENA

Parte das manifestações públicas e apoio em relação ao golpe, partiu obviamente, do
líder Plínio Salgado, notadamente do movimento Marcha da Família com Deus pela
Liberdade, um movimento organizado por setores do clero e entidades femininas. Foi uma
espécie de resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, durante
o qual o Presidente Jango anunciou as Reformas de Base. Em tempo de Guerra Fria e com
receio de um avanço comunista, o movimento reuniu o conservadorismo brasileiro que
defendia a queda imediata do presidente João Goulart.2230 O PRP “também participou
diretamente das manifestações públicas contra Goulart, tendo Salgado participado da Marcha
da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo e em Belo Horizonte”.2231
Sua presença foi estratégica, tanto como político, intelectual, quanto como líder
religioso e com participação ativa no movimento, foi um dos oradores e pregadores contra o
“comunismo” brasileiro.2232 Em de março de 1964, conclamou as mulheres de São Paulo a
participarem do movimento. Naquele momento, o integralista voltava para a mesma estratégia
marianista, utilizada em Portugal, quando conclamou as mulheres lusitanas a lutar contra o
comunismo e o liberalismo a favor da família e dos costumes, na conferência A mulher no
século XX. Com uma fala conservadora de cunho cristão discursou:

Os grandes desfiles populares da Família, com Deus, pela Liberdade, que têm
levado às ruas das cidades brasileiras o clamor de um povo fiel às suas tradições
cristãs e disposto à luta para impedir que o escravizem, demonstraram, neste
momento histórico, o poder da mulher quando se ameaçam os fundamentos do Lar,
da Religião, dos Direitos Humanos e da Soberania Nacional. [...] Que mais esperam
os brasileiros? A escravidão, que virá de uma noite para o dia, ou a prestações, como
tem sido até agora? A destruição da Família? O domínio do ateísmo, como crença
2230

LAMARÃO, Sérgio. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/A_marcha_da_familia_com_De
u>. Acesso em: 01 set. 2012.
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do Estado e a perseguição de todas as Religiões, principalmente em que os Sem
Deus as lançam nos países dominados pelo comunismo, ou pela chamada ‘limpeza
da mente’, adotada hoje de modo sistemático e processos desumanos, na China
Vermelha e já agora em Cuba?2233

Em calorosa euforia, os anticomunistas e golpistas foram às ruas para comemorar o
golpe que depôs João Goulart. “Brasil nas ruas: viver só com Deus e a Liberdade” era o que
noticiava o jornal Diário de Notícias,2234 um dos jornais que, ao lado de O Globo e Jornal do
Brasil, manifestaram apoio ao golpe. O periódico carioca levou ao leitor expressões com a
intenção de mexer com a sociedade em favor do novo regime que estava iniciando. “Somos o
povo que libertamos”, “Democracia com Deus”, “Igreja e Israelitas se fizeram ouvir”,
“Imagem de fé das multidões”,2235 eram dizeres que caminhavam em direção a uma
interpretação “democrática do golpe”, visão esta compactuada por Plínio Salgado e presente
em seus discursos no Congresso Nacional.
Dias após o início do novo regime, Plínio Salgado fez questão de focar na Câmara o
apoio do PRP ao general Castello Branco, com exaltações à figura do militar. Percebe-se
claramente a intenção de ter algum benefício político, principalmente após o apoio concedido
ao golpe.2236 Em várias oportunidades o plenário da câmara foi palco para elogios e exaltações
ao General Olimpio Mourão Filho, um dos idealizadores do golpe – e antigo membro da AIB
(um dos idealizadores do Plano Cohen) – e de outros representantes da política nacional que
contribuíram para a implantação de fato da expressão nacionalista no Brasil contra o “grande
mal” que assombrava o mundo, o comunismo.2237
Plínio Salgado tinha a esperança que 1964 fosse o momento dos integralistas no poder;
pois, com um discurso nacionalista de defesa da soberania nacional e de um Brasil forte, a
doutrina militar possuía determinados focos compactuantes com suas ideias. Em muitos
momentos, por necessidade política, fez discursos a favor do regime, no entanto, em outras
oportunidades, proferiu uma crítica possível. Em janeiro de 1965, em entrevista,
desconsiderou a visão militar de um ato revolucionário, não concordando que 1964

2233

SALGADO, Plínio. Plínio Salgado conclama às mulheres de São Paulo para participar do movimento
Família com Deus pela Liberdade (APHRC/FPS-006.007.005).
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Ibidem.
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SALGADO, Plínio. Posição do Partido de Representação Popular quanto à eleição do general Castello
Branco para Presidente da República (12-04-1964). In: ______. Discursos parlamentares... op. cit., p. 257-258.
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representara o início de uma mudança drástica no Brasil. O motivo era bem simples, não
havia o integralismo.

Não posso denominar revolução o episódio de 31 de março. Foi apenas um
movimento patriótico, que se destinava a deter a demagogia dissolvente exercida
pelo presidente João Goulart. Uma revolução traz ideologia, é portadora de uma
doutrina. E o movimento de março, uma vez vitorioso foi (ele próprio) tomado de
surpresa diante dos problemas nacionais que desde então deveriam ser submetidos a
sua responsabilidade.2238

A dificuldade ficou ainda mais visível a partir de 27 de outubro de 1965, quando o
governo militar decretou o Ato Institucional número 2 (AI-2), extinguindo todos os partidos
políticos. Isso que provocou instabilidades e irritações entre os integralistas, principalmente
em seu líder, Plínio Salgado, que sofria pressões em relação ao tema desde 1964, quando o
governo iniciou sondagens em torno do tema, levando o líder do PRP a cogitar uma fusão
com o PSP de Adhemar de Barros para engrandecer o pequeno partido integralista. Em 25 de
maio de 1965, utilizou a bancada federal para expressar a insatisfação ao Projeto de Estatuto
dos Partidos, uma espécie de pré-projeto do AI-2.

Que se pretende com o novo Estatuto dos Partidos? Diz o Governo que se quer
moralização dos costumes políticos. Mas, pelo contrário, o que vamos ter é uma
regressão nos costumes políticos, é uma desmoralização maior, porquanto, se
sobrevivem apenas dois partidos sem conteúdo ideológico, onde se misturam
indivíduos de variadas tendências, voltaremos ao período do caciquismo, do
chamado coronelismo, sem as vantagens daquele e com todos os defeitos inerentes à
situação daquele tempo.2239

A insatisfação com a atitude ditatorial continuou mesmo após o decreto do AI-2,
apesar de Plínio não ter tido escolha: ou ficava ao lado do governo, na Aliança Renovadora
Nacional (ARENA); ou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), uma oposição
possível. Com seu histórico e interesses políticos, não restava dúvidas de que a escolha seria
pela ARENA, no entanto, a tarefa não foi fácil, pois muitos filiados do PRP e líderes
estaduais não aceitaram a migração, principalmente porque seriam minoritários no novo
partido. Entretanto, a influência e o poder do Chefe fez com que, em âmbito nacional, a maior
parte dos integralistas passassem a figurar na ARENA, a partir de 1965.2240 No entanto sua
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insatisfação com o bipartidarismo era pública, meses após o decreto institucional, mesmo
assim, voltou com a proposta salazarista da Câmara Orgânica (corporativa).
Em dezembro de 1966, o Presidente Militar, Castelo Branco, decretou o AI-4,
transformando o Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de
elaborar uma Carta Constitucional para o Brasil dos militares. Antes, porém, o governo
afastou a oposição e pressionou o parlamento com algumas ações e interesses golpistas. Após
algumas discussões, a carta foi votada, em 24 de janeiro de 1967 e colocada em vigor no dia
15 de março de 1967, no entanto, o texto constitucional brasileira não agradou Plínio Salgado
que afirmou, antes da votação:

Não vejo na nova Constituição nada de revolucionária em face da vida moderna.
Apresentei emenda, que entendo seja a única coisa revolucionária, encarnando não
só o espírito do movimento de março de 1964, mas principalmente atendendo à
realidade social, econômica e humana do povo brasileiro. Trata-se da criação da
Câmara Orgânica.2241

O projeto de emenda constitucional n. 609 foi elaborado por Plínio Salgado, no
entanto não foi aprovado. Houve uma discussão, mas sem sucesso. O sub-relator do capítulo
do Poder Legislativo, senador Vasconcelos Torres, convocou-o para maiores esclarecimentos
sobre a proposta, justificou o encontro: “A emenda do Sr. Plínio Salgado é muito longa, mas
não foi acompanhada de justificação, motivo do encontro solicitado pelo senador”. 2242 A
proposta tinha como base o segmento da Câmara Econômica de 1959 e a Câmara Corporativa
do Estado Novo português. No projeto, a proposta era constituir “representantes diretos das
categorias econômicas e culturais da Nação, eleitos pelos órgãos de classe”,2243 e dessa forma
criando a verdadeira representação social para a nacionalidade brasileira. 2244 Com a emenda,
Plínio definia que “a Câmara Orgânica será o início dessa revolução”. 2245 No entanto foi mais
um projeto de origem lusa que fracassou.
A insatisfação de Plínio Salgado com a situação política era notória. Em 9 de abril de
1967, três anos após o golpe, o líder integralista escreveu um artigo para o Diário de São
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Paulo chamado Problemas da ARENA e do MDB e nele teceu duras, violentas e perigosas
críticas ao regime.

[...] em substituição à multiplicidade das legendas, oficializaram-se apenas dois
partidos: o governista e o oposicionista. [...] Passaram a existir, portanto, dois
conglomerados heterogêneos, um denominado ARENA, cuja missão é apoiar
incondicionalmente todos os caprichos do Governo; outro com o nome de MDB,
cuja tarefa tem sido a de vigiar os atos governamentais e denunciar os erros
cometidos sob o ângulo da crítica oposicionista. Verificamos, assim, que
politicamente a Revolução representou um retrocesso.2246

O histórico integralista de base cristã, anticomunista, antiliberal e nacionalista, salvouo de problemas com o governo militar, até mesmo porque a crítica era em relação à falta de
credibilidade que os parlamentares da ARENA possuíam. No artigo, lamentava o fato de estar
sempre ao lado do governo e nunca ganhar nada em troca, afirmando que a fidelidade não
poderia se transformar em uma subserviência.2247 A existência da ARENA tinha justamente
essa função: colocar ao lado do governo o maior número de parlamentares com o objetivo de
fortalecer o regime e servindo assim como “bode expiatório e objeto de chacota” 2248 na
sociedade política brasileira. Não há dúvidas de que esse foi o motivo para que Plínio Salgado
utilizasse ainda mais o seu tempo como parlamentar ocupando o cargo de relator na Comissão
de Educação e Cultura e estabelecendo propostas relacionadas a educação brasileira, sendo a
de maior destaque a criação da “Educação Moral e Cívica,” projeto compactuante com a
doutrina nacionalista do movimento integralista. Em 1970 foi entrevistado pela Revista Veja
que questionou a causa do abandono do plenário da Câmara e a presença apenas nas
comissões. O deputado justificou, sem grandes explicações:

Para não me comprometer. Mas outros companheiros continuam no plenário e com
destaque, como o líder Raimundo Padilha. O movimento integralista, no momento,
prefere continuar em atitude discreta. Renunciou à camisa verde, aos anauês, formas
de comunição já superadas, Mas existe.2249

Dizia ser o fundador do nacionalismo brasileiro,2250 um nacionalismo cristão que, na
visão do deputado, apresentava forças políticas em 1970.2251 O mesmo nacionalismo que
sempre pregou, no entanto com alterações e adaptações de acordo com a governabilidade
2246
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política do Brasil. Percebe-se que tinha uma possibilidade de ação política mais favorável no
regime democrático brasileiro, nos tempos do PRP, do que na ditadura dos militares, com os
mandatos da ARENA. Em 1959, ano do início da vida legislativa, afirmava com propriedade
que o nacionalismo representava a vitória da AIB,2252 pois os integralistas foram os primeiros
a levantar a bandeira do nacionalismo no Brasil2253 e que a solução para a nação era o
integralismo, pois possuía a fórmula para o salvacionismo.2254
As várias propostas do integralismo fortificada na década de 1950 com a relevância
política alcançada por Plínio Salgado,2255 caíram em desuso e, aos poucos, a doutrina e o líder
deixaram de ter a importância de antes na década de 1970. Os projetos relacionadas à
educação e à moralidade, talvez tenham sido as maiores relevâncias da sua legislatura. Em
consonância com o projeto educacional, publicou, em dezembro de 1964, a obra Compêndio
de instrução moral e cívica, ideia que estava em curso e que teve como consequência o
Decreto-Lei n. 869, em 12 de dezembro de 1969, que estabeleceu a disciplina de Educação
Moral e Cívica, como obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas
de ensino no País. Com um discurso “nacionalista”, essencialmente factual e baseado nos
preceitos cristãos e conservadores do integralismo em defesa da família, nação, pátria,
casamento, origens nacionais, militarismo, culto aos heróis nacionais, cidadania, e várias
outras caracterizações para a “formação do espírito cívico e moral”, através da editora FTD o
livro passou a ser divulgado para professores e diretores, principalmente após a assinatura do
decreto.
Embalado com o sucesso da obra, pois passou a ser convidado para conferências em
todo o Brasil para analisar a Educação Moral e Cívica; lançou, em outubro de 1969, uma
edição com dois volumes intitulada História do Brasil, uma espécie de livro didático, lançado
pela mesma editora. Analisando desde a antiguidade e a formação de Portugal (para Plínio
2252
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Salgado a História do Brasil começa com o surgimento de Portugal) até a república brasileira,
contribuiu para o ensino metódico no Brasil.2256
Há uma importância fundamental na análise histórica e tradicionalista proposta por
Plínio Salgado, uma vez que o legado do nacionalismo ditatorial ultrapassou o período e teve
fim somente na década de 1993, com a revogação do Decreto-Lei n. 869, de 12 de dezembro
de 1969.2257 Em alguns setores havia críticas em relação a ideia de Plínio Salgado ser o
“ideólogo” da Educação Moral e Cívica, principalmente pelo passado integralista e a relação
notória com o fascismo. Em 1973 na seção Cultura da Revista Veja, foi feita uma recensão do
livro Compêndio de instrução moral e cívica e o comentário foi estabelecido no sentido de
questionar a obra e ao mesmo tempo o idealizador, fixando que o momento de Plínio como
intelectual já não mais existe:

O pedagogo Salgado, que na década de 30 liderou um movimento de regeneração
nacional conhecido pelo nome de Partido Integralista, não é exatamente o mais
qualificado dos mestres de civismo. Seu partido, cópia raquítica e megalomaníaca
dos movimentos fascistas europeus, chegou a pregar a superioridade da raça ariana e
o perigo dos judeus. Mesmo levando-se em conta que o ex-Chefe Nacional, hoje um
2256
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momentos “heroicos” da História do Brasil, sendo a maior relevância em 10 de junho de 1965 quando proferiu
sobre a Guerra do Paraguai em: SALGADO, Plínio. A batalha do Riachuelo (10-06-1965) São Paulo: GRD,
1995. Como relator da Comissão de Educação e Cultura aprovou projetos com a mesma temática: Projeto
1358/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo Ministério da Educação, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00, para o custeio de uma edição completa de discos, da obra musical do maestro Villalobos.
Pareceres na Comissão de Educação (17-08-1960); Projeto 860/67: dispõe sobre a forma e a apresentação dos
símbolos nacionais e da outras providências. Pareceres na Comissão de Educação; Projeto 2140/70: institui o dia
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suprime da letra do Hino Nacional Brasileiro o segundo grupo de estrofes. Pareceres na Comissão de Educação
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Protocolos e Rituais da AIB. In: SALGADO, Discursos na... op. cit.; Idem. Discursos parlamentares... op. cit. A
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obra sobre a participação dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Cf. SALGADO, Plínio. Prefácio: Terceiro
batalhão: o lapa azul. RODRIGUES, Agostinho José. Terceiro batalhão: o lapa azul. São Paulo: Edameris, 1976,
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sonolento deputado da Arena, não era um pregador do racismo, da mesma forma que
não embolsava os 20 contos mandados mensalmente por Benito Mussolini, Salgado
é muito mais assunto para discussão do que um oráculo a ser ouvido. Em seu livro,
de 153 páginas, onde ressalta um correto uso do idioma, não há uma só menção à
Segunda Guerra Mundial nem ao fato de que a Força Expedicionária Brasileira foi à
Itália.2258

Em relação à educação enxergava a necessidade de complementos para o
aperfeiçoamento intelectual e um fator de extrema necessidade para a fortificação cultural era
a necessidade de agir com intensidade na questão moral. O integralismo “convocou a
sociedade” a lutar a favor do moralismo social brasileiro: “há aí algum brasileiro digno que
não esteja disposto a ajudar uma campanha necessária e urgentíssima contra o desbragamento
dos agentes da desordem moral e do apodrecimento das famílias?”.2259 Com essa visão
conservadora e cristã, foi relator do Projeto 766-A/67 que tinha como proposta básica a
extinção da loteria federal. “O que nos cumpre (por nos competir zelar pela educação no País)
é apreciar os aspectos morais do problema”.2260 O projeto não foi aprovado por ter sido
rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, Plínio Salgado alcançou vitória
com o projeto 135/70 da Comissão de Educação e Cultura, que tinha como proposta a censura
prévia com a intenção de impedir erotismo e pornografia no Brasil.
Foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 13 do corrente, por 17 votos contra
44 e uma abstenção, o texto do Decreto-lei n. 1077, de 26 de janeiro de 1970, que
estabelece a censura prévia visando extirpar do País a divulgação deletéria, imoral e
pornográfica, coibindo uma verdadeira onda de desintegração social provocada pela
imaginação mórbida dos agentes do chamado erotismo internacional.2261

O “erotismo internacional” era atribuído ao comunismo internacional, dessa forma, a
censura de cunho moral ganhou justificativas políticas: “É preciso conhecer a técnica e a
tática do comunismo internacional para se perceber o alcance da sua mais recente orientação
no mundo ocidental: a desmoralização dos costumes”.2262 Segundo o autor, a aprovação do
projeto “levantou contra mim uma onda de impropérios de certa imprensa, a qual, sem exame
da matéria, deturpou o decreto presidencial e carregou contra mim as suas baterias,
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anunciando que eu desejava arrolhar os jornais, revistas e outros meios de comunicação”.2263
Como relator do projeto, contribuiu com a ditadura através da imposição de limites aos meios
de comunicação, convergindo com o que estava em vigor em Portugal, desde a década de
1930.
Sua proposta no integralismo sempre caminhou no sentido de focar a nacionalidade,
no entanto, o momento era outro, no Brasil não havia mais espaços para o nacionalismo
integralista, principalmente porque o líder estava velho e cansado, as ideias filosóficas não
eram suficientes para arregimentar os filiados. No ano que assumiu o primeiro mandato de
Deputado Federal, sobre o nacionalismo teorizou: “Somam-se todos os séculos, como todos
os filhos da mesma Nacionalidade somam-se no esforço comum e na comunhão do mesmo
espírito da comunidade social e política”,2264 no entanto, ocorreu um processo de
consolidação ditatorial no regime militar, impedindo que as propostas iniciais do PRP
pudessem seguir após 1964, restando a Plínio a educação ou a “sonolência”.
A volta do fantasma. Com essa expressão, a imprensa anunciou, em maio de 1970, a
decisão de Plínio Salgado em concorrer novamente a uma cadeira no Congresso Nacional pela
ARENA, justamente no mesmo ano em que a sua grande influência do pós-guerra morreu em
Portugal.2265 Com um discurso irreal,2266 afirmou ter 700.000 integralistas prontos para o
combate, bastava uma ordem e a mobilização seria feita e apontava para os “terroristas”
(comunistas) a culpa pela necessária ditadura, ou seja, o discurso continuava com a mesma
justificativa da década de 1930, no entanto, afirmava que o integralismo seria uma doutrina
para os homens do século XXI.2267 Um bode expiatório, como todo arenista, foi eleito e
assumiu o último mandato com a retomada da proposta para a efetivação da Comunidade
Luso-Brasileira. O programa da Emissora Nacional Momento 71, em comemoração ao Dia da
Comunidade Luso-Brasileira e ao espírito de cooperação entre os dois países, retransmitiu
uma participação dele no programa Caravela da Saudade da TV Tupi. O programa da
Emissora Nacional foi levado à sociedade portuguesa em 22 de abril de 1971 e apresentou
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uma série de festividades entre os dois países. O integralista no programa brasileiro discursou
no sentido de apresentar mais uma vez a sua ligação direta e íntima com Portugal.

Entendo que a ideia da comunidade lusíada é uma ideia luminosa, porquanto nós
constituímos os dois povos que dominam as margens do Atlântico, tanto de um lado
como de outro, como os latinos costumavam chamar o Mediterrâneo, o Mare
Nostrum de Roma, nós poderemos chamar ao Atlântico, o Mare Nostrum da gente
lusitana. Grandes interesses nos ligam no atual momento internacional onde
predomina a desordem, a anarquia, a confusão das ideias e o perigo de cairmos na
ditadura cruel, na pior das escravidões que é o comunismo. Portugal e Brasil unidos
formam uma grande e tradicional unidade que terá um papel relevante a
desempenhar na situação atual do mundo. Foi criada na Câmara Federal a comissão
para os assuntos luso-brasileiros e eu tive a honra de ser eleito presidente, sou
presidente desta comissão que pouca coisa pôde fazer no ano passado, primeiro pelo
recesso do parlamento, depois pelos imensos encargos de fim de ano, mas este ano
reassumindo o meu posto pretendo dinamizar a comissão e tudo fazermos para dar
efetividade prática a comunidade do mundo lusíada. 2268

A relação com Portugal era inserida constantemente nos textos que publicava para o
Diário de São Paulo. Em 10 de setembro de 1972, nas comemorações da semana da
independência publicou o artigo Presença de Portugal.2269 No entanto era visível que sua
força física estava no fim. No ano que ocorreu o fim do Estado Novo português, tema que
acompanhou e criticou com veemência a partir de 25 de abril de 1974,2270 anunciou uma nova
candidatura em um inflamado discurso que proferiu no congresso, justificando textos
jornalísticos que comentavam a não entrada de Plínio no pleito, por não concordar com os
rumos políticos da ARENA.2271 A nova candidatura chegou a ser planejada, com anúncios de
campanha e uma organização para a reeleição,2272 no entanto a entrada de Plínio Salgado no
pleito não ocorreu, pois no mesmo ano decretou aposentadoria da vida pública. Com um
discurso de uma vida dita “vitoriosa”,2273 despediu-se do cenário político brasileiro2274 e
passou a escrever artigos para jornais, sendo muitos ensaios cópias de textos conhecidos.
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Morou em Brasília durante treze anos2275 e lá construiu um sítio que chegou a
“confraternizar o reino vegetal com o animal”.2276 Essa “convivência da natureza”
possivelmente foi a causa da morte de Plínio Salgado, em 08 de dezembro de 1975. Em sua
propriedade, foi picado por um inseto o que gerou uma fraqueza, obrigando a mudança para
São Paulo. Após alguns meses, o estado de saúde foi piorando e foi internado no Hospital São
Camilo, teve ligeira melhora: mas, após receber alta, foi internado novamente no Hospital de
Moléstias Digestivas e em dezembro de 19752277 faleceu, sendo enterrado no Cemitério do
Morumbi, espaço que até hoje é cultuado pelos “herdeiros” do movimento integralista.2278
Exaltado e idolatrado por uns, esquecido e ocultado por outros devido ao radicalismo
de direita, foi indiscutivelmente uma figura polêmica no século XX. Com uma trajetória plena
de tensões, representou um dos principais nomes da política brasileira, principalmente por ter
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sobrevivido a diversos momentos da história. Quando soube da morte, o presidente do MDB,
Ulysses Guimarães, afirmou que o Brasil perdia um notável escritor. 2279Ao comentar o
depoimento do congressista, a imprensa convergiu o pensamento de Plínio Salgado ao
totalitarismo para discordar das palavras mencionadas. Com a morte do integralista, diversas
homenagens foram feitas, principalmente entre os militantes.2280 Houve a tentativa, sem êxito,
de manter viva a memória do espiritualismo orgânico de Plínio Salgado, no entanto, o auge
autoritário da década de 1930 representou uma força considerável e a relação com o fascismo
jamais foi esquecida, uma das causas do fracasso do projeto salazarista brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao investigar a trajetória e os escritos de Plínio Salgado, rastrearam-se as matrizes
discursivas, as apropriações, observando todo um processo de circularidade cultural, analisouse a existência de lacunas historiográficas estabelecidas, particularmente, no trato com os
componentes lusos. Dessa forma, observou-se a inserção dos valores lusitanos no seu
pensamento durante a trajetória.
A análise privilegiou a produção doutrinária, política, literária e religiosa, além de
manifestos, entrevistas e depoimentos, ou seja, elementos bibliográficos que contribuíram na
compreensão do integralismo brasileiro, notadamente em relação ao líder, que foi o principal
mentor do movimento.
A proposta da tese que esteve centrada na busca do entendimento das obras, discurso e
ações do líder, não foi construída por uma biografia de Plínio Salgado, apesar de compreender
que, em muitos momentos da tese, aspectos da vida do autor tiveram que ser analisados para
melhor identificar o discurso e o momento de vida. Tal afirmação pode ser corroborada por
ele próprio, que expressou: “O escritor não deve ter outra biografia, senão as suas obras. O
que interessa nele é o seu pensamento e o seu sentimento. E quando um escritor exerce ação
social e política, seus livros adquirem, um valor de folha corrida”.2281
Com o objetivo de solucionar as questões propostas a tese implicou três tarefas
principais. A primeira serviu como elemento propedêutico com a intenção de verificar a sua
formação desde a infância em São Bento do Sapucaí até a entrada na política e a consolidação
como intelectual em São Paulo. A investigação verificou a existência de uma lacuna sobre a
fase infantil de formação do autor, entendendo esse período como um momento de suma
importância, pois é a fase em que valores e aspectos morais são estabelecidos. Com base em
vários documentos, identificou-se a presença de um forte autoritarismo além de uma educação
essencialmente católica, que fez dele um devoto incondicional dos dogmas da Igreja. No
entanto sua juventude e o início da fase adulta foram marcadas por inquietações: as mortes do
pai e da esposa. Com a primeira morte, buscou explicações em teorias materialistas e
evolucionistas, elementos fundamentais na identificação do pensamento pliniano; que, por ter
sido um autodidata, promoveu mesclas intelectuais doutrinárias que foram resultado de uma
mistura de ideias; pois, após a morte da esposa, o conforto espiritual do catolicismo social
serviu de pilar para a fase dramática da sua vida. Essa fase representou a entrada de fato no
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meio intelectual, pois passou a desenvolver teorias religiosas, com uma nascente produção
bibliográfica literário-religiosa.
A literatura foi o elemento inicial e de destaque nas expressões do autor, dessa forma,
a pesquisa concedeu atenção especial em alguns marcos ficcionais na intenção de colaborar
com a compreensão dos aspectos culturais de Plínio, uma vez que a literatura apresenta uma
posição fundamental na investigação política, pois é o espaço em que o autor se encontra em
uma composição mais livre em relação à doutrinação. Dessa forma, ideias subjacentes são
verificadas com mais propriedade. A partir dessa concepção, foi identificado qual era a sua
intenção nas ações culturais que moveram o Brasil na década de 1920. Com uma forte
influência religiosa e um teor autoritário, discursou a favor de uma ordem modernista,
mostrando uma das principais virtudes plinianas, a habilidade em torno da formação de um
discurso de sobrevivência e visibilidade. A forte ação literária e o engajamento como
intelectual fez dele um autor conhecido e respeitado no círculo conservador brasileiro,
encontrando assim, espaço para a passagem da ficção para a política. É necessário destacar
que as concepções literárias do autor sempre tiveram uma teoria político-social baseada em
um intenso nacionalismo religioso.
Com a entrada de fato no círculo intelectual brasileiro, a tese entrou na segunda tarefa,
que consistiu na solução dos aspectos de influência para a formação do discurso da
originalidade integralista. Há conhecimento das múltiplas relações do autor, nos níveis
intelectual, religioso, político e cultural, no entanto a pesquisa fez a opção de caminhar pelo
trajeto comparativo com a cultura política portuguesa, principalmente pelas lacunas
historiográficas existentes no que tange essa relação, mas sem menosprezar ou excluir
fundamentos de importância na formação do autor. Para isso chegou-se à conclusão de quatro
pontos balizares na concepção doutrinária do autor: o catolicismo social, a Action Française,
o Integralismo Lusitano (IL) e o fascismo. O forte discurso religioso, através do catolicismo
social, foi o fundamento inicial para as suas reflexões. Através da Doutrina Social da Igreja, o
Papa Leão XIII ofereceu a teoria e o autor buscou a prática com o integralismo. Havia uma
preocupação em caracterizar-se como o marco zero do pensamento nacional-cristão, no
entanto a rede interrelacional, além de uma forte circularidade de ideias no período, fez com
que criações similares ocorressem, sendo o integralismo um exemplo, pois buscou no
congênere português ações e expressões que contribuíssem com o movimento brasileiro.
Uma das preocupações do IL estava em uma expressão de originalidade, assim como a
AIB no momento da fundação, mas verificou-se um foco inspirador, visto como uma espécie
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de marco zero do conservadorismo radical, a nacionalista Action Française. Com influências
ocultas, foi identificado até que ponto os movimentos da França e Portugal, aliados a um
discurso cristão contribuíram para o radicalismo integralista nos anos de 1930. A tese não teve
a pretensão de realizar análises sobre a formação e desenvolvimento dos grupos europeus,
mas é inegável a necessidade de conhecer os aspectos políticos que proporcionaram essa
íntima ligação. Não há como afirmar que, além desses focos, o grande modelo para Plínio
Salgado esteve na Itália de Mussolini, uma admiração com desejo fascista, fez com que o
político brasileiro inserisse, no Brasil, conceitos e defesas corporativistas, que aliados às
influências e valores adquiridos, promoveram a criação do integralismo brasileiro.
A pesquisa identificou uma relevante importância na relação entre os integralismos de
Portugal e Brasil, assim a necessidade comparativa foi necessária para o entendimento dessa
íntima ligação. A delicada tarefa de elaborar uma comparação deve considerar tanto
proximidades quanto diferenças; no entanto, ao analisar os movimentos, identificaram-se mais
semelhanças do que diferenças, apontando assim a visível relação entre os grupos, que tinha
na Ação Imperial Patrionovista Brasileira (AIPB) o forte elemento de ligação, uma vez que o
movimento neomonárquico brasileiro foi um dos grupos pré-integralistas.
Com o avanço das pesquisas acadêmicas nos últimos anos, passou a existir um grande
conhecimento sobre determinados conceitos e práticas do movimento integralista. Dessa
forma, a pesquisa não teve como fundamentação reproduzir elementos organizacionais,
estruturais e características internas e partidárias do integralismo. A proposta foi centrada nos
aspectos lusitanos presentes na política pliniana. A maior parte dos trabalhos científicos
focam os estudos no período da AIB, no entanto, a tese buscou analisar essa agremiação por
outros patamares, que está justamente no foco comparativo do movimento com a cultura
portuguesa.
Um dos pontos de maior relevância no pensamento pliniano está na relação com o
catolicismo, mesmo elemento de destaque do integralismo português. Assim, através de
estudos documentais, buscou-se analisar a visão da Igreja Católica sobre a AIB, notadamente
sobre Plínio Salgado. Após várias discussões, foi notificado que o movimento era visto como
fundamental para a política brasileira, pois contribuía diretamente com o cristianismo e
principalmente lutava pelos mesmos inimigos da igreja: o liberalismo e o comunismo,
refletindo a composição doutrinária do catolicismo social no discurso pliniano que defendia
ações espirituais para educar a sociedade a favor do integralismo.
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No ano de 1935, ocorreu uma transformação relevante para o movimento quando
passou a ser um partido político; pois, a partir desse momento, o discurso pliniano, que era de
aversão aos partidos, alterou radicalmente defendendo a entrada na corrida presidencial em
1938, período de extrema incerteza para Plínio Salgado, pois o ano de 1937 foi crucial para o
fim da AIB e para o posterior exílio. A relação entre o líder integralista e Getúlio Vargas foi
de proximidades e afastamentos, no entanto, buscou-se a verificação do que ocasionou sua
prisão em 1939 e o posterior caminho do exílio, que foi justamente no país que serviu de base
doutrinária anos passados, Portugal. Na última fase analítica, verificou-se a habilidade e as
ações de interesse de Plínio nos primeiros anos de Portugal, quando buscou construir alianças
através das redes já estabelecidas nas mais variadas vertentes, fossem defensores do
salazarismo ou não, além dos nazistas, em uma ação abortada que foi organizada com os
alemães visando ao poder no Brasil, após uma possível vitória do Eixo no conflito mundial.
Dessa forma, fechou-se a segunda tarefa proposta na tese, verificar a rede de influência
internacional, estabelecida por Plínio Salgado, uma ligação que promoveu a ida para Portugal,
o espaço para a terceira necessidade de solução.
A vida intelectual e política de Plínio Salgado, nos anos de 1939 a 1946, até então
representava uma lacuna historiográfica, poucos eram os conhecimentos desse momento
vivido no exílio. Com apenas algumas informações e muitas especulações existentes na
historiografia, a tese buscou uma verificação detalhada dos sete anos do integralista em
Portugal. A terceira e última tarefa da investigação consistiu na identificação do plano de ação
de Plínio Salgado na nova fase, com um discurso basicamente cristão, quando apelou para
valores portugueses no sentido de alcançar uma visibilidade pública e intelectual. A proposta
foi mapear o máximo possível da vida intelectual de Salgado no exílio tendo como base a
imprensa lusa. Os jornais locais concediam grandes coberturas às ações do integralista, por
isso a metodologia usada para a verificação da vida em Portugal partiu da imprensa. Devido a
intensa atividade do integralista, nos anos analisados, há uma remota chance de existir alguma
atividade pública não analisada nos capítulos.
A vida de Plínio Salgado em Portugal representou um momento de consolidação dos
ideais cristãos, quando ocorreu a passagem dos ideais fascistas para os católicos, na tentativa
de criar uma nova ação política no retorno ao Brasil. A existência de um governo forte e
autoritário transformou o Estado Novo português em um elemento sedutor, tendo Salgado
criado uma política de remodelação doutrinária. Com uma vida católica, assim como Plínio,
Salazar foi um modelo no momento do pós-guerra e para isso criou uma série de composições
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culturais para a afirmação de uma nova imagem. Mais uma vez Salgado aproveitou-se da
situação social e do momento; pois, em Portugal, passou a ser respeitado, aclamado e exaltado
com uma forte aceitação das suas ações na sociedade portuguesa, algo que não possuía no
Brasil.
Com o retorno do exílio, com inspirações oriundas de uma antidemocracia embasada
na democracia cristã portuguesa e com um discurso religioso pregado pelo Papa Pio XII,
inaugurou a nova fase de sua vida política em um ambiente democrático que era um espaço
desconhecido e nunca vivido, para isso inseriu as concepções católicas de Salazar na nova
organização política e passou a ser um defensor da política lusitana. Não houve pretensão de
fazer análise político-partidária do novo integralismo contido no Partido de Representação
Popular (PRP) ou mesmo da ação ditatorial inserida na Aliança Renovadora Nacional
(ARENA), pois parte dessas análises foram desenvolvidas com propriedade pela
historiografia, sendo que a contribuição da tese está na verificação da continuidade do
discurso na doutrina pliniana até o fim da vida do autor, elemento que proporcionou a criação
do luso-brasileirismo pliniano.
Investigar o pensamento político de um líder do século XX não é uma tarefa simples.
A tese não teve a pretensão de esgotar o tema, pois nesse sentido ainda há o que pesquisar, o
discurso de Plínio Salgado deve ser estabelecido em vários outros componentes. A
investigação teve a intenção de promover uma colaboração historiográfica no entendimento
da doutrina pliniana nos vários tempos vividos, promovendo uma contribuição em relação ao
processo evolutivo e doutrinário do integralismo.
O trajeto percorrido, sob a guia dos textos do líder integralista, possibilitou a
identificação de um projeto nacionalista, católico e autoritário para a sociedade brasileira do
século XX que teve uma segmentação oriunda em Portugal. Assim, ressalta-se que a intenção
deste estudo não foi englobar, em toda a sua fundamentação, os inúmeros problemas e
questionamentos que podem ser identificados na produção de Plínio Salgado. A tarefa foi
centrada na evidência de nexos entre o seu pensamento político com organizações
doutrinárias lusitanas. O principal objetivo consistiu na averiguação e compreensão da
política dita como original de Plínio Salgado que possuía relações com movimentos políticos
externos, além dos estudos já conhecidos que tratam de reflexões com os fascismos.
Ressalta-se que o propósito da tese esteve na verificação das ações de Plínio Salgado
no sentido de contribuir para o melhor entendimento da relação Portugal-Brasil, através da
análise do conservadorismo radical e desconstruir uma visão limitada da relação com os
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fascismos, ampliando esse foco com o português. Sabe-se que a análise comparativa entre os
dois países, no que tange à política de Plínio Salgado (ou do integralismo), proporcionarão
pesquisas futuras, pois a pretensão da investigação foi a verificação de alguns preceitos e
ações vistas como necessárias para a compreensão da cultura política em torno do
integralismo pliniano, de forma sintética e, apresentadas no correr do texto, várias questões
foram concluídas. A doutrina política de Plínio Salgado oferece uma análise histórica
fundamental para a compreensão da política do século XX, principalmente na relação entre
Brasil e Portugal, sua trajetória, a influência e a relação entre os dois países apresentou uma
coerência significativa principalmente pelos laços culturais entre as duas nações.
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(sem data) SALGADO, Plínio. Oração do exilado (APHRC/FPS-007.003.003).

(sem data) SALGADO, Plínio. O candidato Dr. Freire: comédia em 3 atos (APHRC/FPS089.002.001).
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(sem data) SALGADO, Plínio. O mistério da cruz (APHRC/FPS-089.008.001).

(sem data) SALGADO, Plínio. Os beduínos (APHRC/FPS-089.014.009).

(sem data) SALGADO, Plínio. Peça teatral (APHRC/FPS-089.009.001).

(sem data) SALGADO, Plínio. Volpato (APHRC/FPS-006.006).

4) Publicações em Periódicos

(1916) SALGADO, Plínio. (sob o pseudônimo O Tradutô Zé Macié) Um expediente do Xico
Romão. Correio de S. Bento: folha independente, São Bento do Sapucahy, 02 jul. 1916.

(1930) SALGADO, Plínio. Mussolini e o Brasil Novo. O Paiz, Rio de Janeiro, 27 jul. 1930.

(1936) SALGADO, Plínio. Integralismo e Democracia. A Offensiva. Rio de Janeiro, 05 dez.
1936.

(1943) SALGADO, Plínio. A grande marcha. Acção, Lisboa, 22 abr. 1943

(1944) SALGADO, Plínio... Em seara alheia: o corpo e o espírito. Correio da Estremadura,
Santarém, 22 jan 1944.

(1944) SALGADO, Plínio... Em seara alheia: a bondade e a fé. Correio da Estremadura,
Santarém, 04 mar. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. Pensamentos de ontem e a tragédia de hoje. Novidades, Lisboa, 08
mar. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. Pensamentos de ontem e tragédia de hoje. O Trabalhador, Lisboa,
20 mar. 1944.
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(1944) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado diz porque, quando e como principiou a escrever a
Vida de Jesus: conferência. Novidades, Lisboa, 06 abr. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. O Mistério da ceia. Diário da Manhã, Lisboa, 07 abr. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. O Mistério da ceia. Diário de Coimbra, Coimbra, 08 abr. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. O Mistério da ceia. Novidades, Lisboa, 09 abr. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. A Aliança do sim e do não. Diário da Manhã, Lisboa, 26 abr.
1944.

(1944) SALGADO, Plínio. A Aliança do sim e do não. Acção, Lisboa, 27 abr. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. No dia de Santa Cruz. Novidades, Lisboa, 03 maio 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. No dia de Santa Cruz. O Jornal do Comércio e das Colónias,
Lisboa, 04 maio 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. A primeira missa: fragmento de um poema brasileiro de Plínio
Salgado. Acção, Lisboa, 11 maio 1944.

(1944) SALGADO, Plínio... Em seara alheia: os que choram. Correio da Estremadura,
Santarém, 03 jun. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. Alguns escritores brasileiros. Correio de Coimbra, Coimbra, 10
jun. 1944.

(1944) SALGADO, Plínio. Aos meus irmãos em lusitanidade. Diário dos Açores, Ponta
Delgada, 11 jun. 1944.

(1945) SALGADO, Plínio. Auto do homem do tempo e da graça. Diário de Notícias, Lisboa
em 01 jan. 1945.
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(1945) SALGADO, Plínio. O amor entre os esposos. A Voz, Lisboa, 01 jan. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. O rei e o poeta. Novidades, Lisboa, 7 jan. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. A imagem daquela noite. Diário da Manhã, 31 mar. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Telegrama de Plínio Salgado. Novidades. Lisboa, 03 set. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Salvemos a democracia pelo espírito. Novidades. Lisboa, 1 jun.
1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Farias Brito, intérprete da alma brasileira, A Defesa, Évora, 02
jun. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Primeiro, Cristo! Novidades, Lisboa, 29 out. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Os dois totalitarismos. Estudos: revista de cultura e formação
católica – órgão do CADC, Coimbra, ano XXII, f1, p. 18-20, 1945.

(1946) SALGADO, Plínio. O escritor que havia em mim empolgou o meu destino: disse
Plínio Salgado, ao microfone de Rádio-Renascença (transcrição do programa radiofônico).
Novidades, Lisboa, 16 fev. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Nem a mulher-boneca nem a mulher-soldado. Novidades, Lisboa,
27 fev. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. O desfile do mundo. Novidades. Lisboa, 13 mar. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Um mundo existe que o mundo não conhece. Novidades, Lisboa,
19 mar. 1946.
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(1946) SALGADO, Plínio. A imagem daquela noite. Notícias de Viana, Viana do Castelo, 14
abr. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Mensagem. Correio do Sul, Faro, 18 abr. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Cristo no mundo e o mundo sem Cristo. A voz, Lisboa em 20 abr.
1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Instrução e educação da mulher. Jornal de Beira, Viseu, 20 abr.
1946.

(1946) SALGADO, Plínio. O homem do nosso tempo. Flama: quinzenário da JEC. Lisboa,
abr. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Farias Brito, o filósofo que marcou a transição do pensamento
brasileiro, do materialismo para o espiritualismo, estudado pelo Dr. Plínio Salgado, A voz,
Lisboa, 15 jun. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. A inquietação espiritual na literatura brasileira, Diário da Manhã,
Lisboa, 18 jun. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Sentido e força do apostolado cristão. Diário da Manhã, Lisboa,
22 jun. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro: encerramento da
2ª Convenção Nacional do Partido de Representação Popular em 27 out. 1946. A Manhã, Rio
de Janeiro, 02 nov. 1946.

(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: A Liberdade. A Nação, Lisboa, 18 jan. 1947.

(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: A Propriedade Privada. A Nação, Lisboa, 25
jan. 1947.
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(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: O Trabalho. A Nação, Lisboa, 08 fev. 1947.

(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: A Família. A Nação, Lisboa, 01 mar. 1947.

(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: Município. A Nação, Lisboa, 08 mar. 1947.

(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: Nação e Estado. A Nação, Lisboa, 05 abr.
1947.
(1947) SALGADO, Plínio. Carta de Princípios: Deus – Primeiro Princípio. A Nação, Lisboa,
19 abr. 1947.

(1947) SALGADO, Plínio. Luís de Montalvor, poeta e mestre-impressor. A manhã: Letras e
Artes, Rio de Janeiro, 16 mar. 1947.

(1948) SALGADO, Plínio. Consumatum est! Correio dos Açores, Ponta Delgada, 26 mar.
1948.

(1949) SALGADO, Plínio. Porque nos odeias? Diário do Minho, Braga, 30 nov. 1949.

(1950) SALGADO, Plínio. A arte de semear ideias. Novidades, Lisboa, 14 maio 1950.

(1951) SALGADO, Plínio. Satã, príncipe das trevas. Novidades, Lisboa, 19 ago. 1951.

(1954) SALGADO, Plínio. A maior tragédia da História. Nova Aliança: boletim interparoquial de S. Vicente, de S. João e de Alferrarede, Abrantes, 26 fev. 1954.
(1954) SALGADO, Plínio. A dignidade – eis tudo! A Marcha, Rio de Janeiro, 11 jun. 1954.

(1956) SALGADO, Plínio. Natal de Cristo e Natal do Diabo. A Marcha, Rio de Janeiro, 06
jan. 1956.
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(1957) SALGADO, Plínio. Ao Cristo crucificado: palavras do homem do século XX. Lume,
Blumenal, 21 abr. 1957.

(1958) SALGADO, Plínio. Aos capazes de entender. A Marcha, Rio de Janeiro, 20 mar.
1958.

(1961) SALGADO, Plínio. Carta de Lisboa: Plínio Salgado e o ultramar português. Diário de
Lourenço Marques, Lourenço Marques, 28 fev. 1961.

(1961) SALGADO, Plínio. Natal do Joãosinho. Diário da Borborema, Borborema, 24 dez.
1961.

(1963) SALGADO, Plínio. Ao escritor ao livreiro. Diário de São Paulo, São Paulo, 07 fev.
1963.

(1963) SALGADO, Plínio. Patrícios, até um dia! O jornal, Rio de Janeiro, 26 mar. 1963.

(1963) SALGADO, Plínio. Ontem como hoje. O Jornal, Rio de Janeiro, 22 maio 1963.

(1963) SALGADO, Plínio. Arte e política. Diário de Notícias, Porto Alegre, 25 jun. 1963.

(1963) SALGADO, Plínio. Sentimento e pensamento. Diário de São Paulo, São Paulo, 08 set.
1963.

(1964) SALGADO, Plínio. O santo condestável. Jornal de Portugal, Lisboa, 21 nov. 1964.

(1964) SALGADO, Plínio. O santo condestável. Novidades, Lisboa, 14 dez. 1964.

(1965) SALGADO, Plínio. Mistério e glória da ressurreição. Diário de São Paulo, São Paulo,
18 abr. 1965.

(1966) SALGADO, Plínio. Pio IX. Diário de São Paulo, São Paulo, 27 mar. 1966.
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(1966) SALGADO, Plínio. Defesa da civilização cristã – I. Correio do Ceará, Fortaleza, 27
abr. 1966.
(1966) SALGADO, Plínio. Defesa da civilização cristã – II. Correio do Ceará, Fortaleza, 28
abr. 1966.

(1966) SALGADO, Plínio. A terra jovem. Diário de São Paulo, São Paulo, 08 maio 1966.

(1967) SALGADO, Plínio. Problemas da ARENA e do MDB. Diário de São Paulo, São
Paulo, 09 abr. 1967.

(1967) SALGADO, Plínio. Formação na nacionalidade brasileira. Diário de São Paulo, São
Paulo, 08 out. 1967.

(1968) SALGADO, Plínio Conversando com livros antigos. Diário de São Paulo, São Paulo,
25 fev. 1968.

(1968) SALGADO, Plínio. Modernismo literário no Brasil. Diário de São Paulo, São Paulo,
15 set. 1968.

(1968) SALGADO, Plínio. Para entender a desordem. Diário de São Paulo, São Paulo, 27
out. 1968.

(1969) SALGADO, Plínio. O grupo verdeamarelo. Diário de São Paulo, São Paulo, 31 jul.
1969.

(1969) SALGADO, Plínio. Recordações de Lisboa. Correio Brasiliense, Brasília, 16 abr.
1969.

(1969) SALGADO, Plínio. Poesia telúrica. Diário de São Paulo, São Paulo, 28 set. 1969.

(1970) SALGADO, Plínio. A vitória do espírito de Jesus. Correio do Ceará, Fortaleza, 22
jan. 1970.
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(1970) SALGADO, Plínio. Pintura apocalíptica de Bosch. Diário de São Paulo, São Paulo, 08
fev. 1970.

(1970) SALGADO, Plínio. Nihil sub sole novum. Diário de São Paulo, São Paulo, 24 maio
1970.

(1970) SALGADO, Plínio. Uma página de sabedoria e bravura o parecer do Dep. Plínio
Salgado em defesa da Pátria e da Família: Decreto-lei n. 1077 de 26 de janeiro de 1970. A
Cruz, Rio de Janeiro, 24 maio 1970.

(1970) SALGADO, Plínio. Dois baluartes da Igreja. Diário de São Paulo, São Paulo, 09 ago.
1970.

(1970) SALGADO, Plínio. O Patriarca da Independência. Diário de São Paulo, São Paulo, 06
set. 1970.

(1971) SALGADO, Plínio. A doutrina do século XX. Diário de São Paulo, São Paulo, 07 fev.
1971.

(1971) SALGADO, Plínio. Orientação Cristã dos direitos humanos. Diário de São Paulo, São
Paulo, 28 fev. 1971.

(1971) SALGADO, Plínio. O modernismo no Brasil. Diário de São Paulo, São Paulo, 27 jun.
1971.

(1972) SALGADO, Plínio. Ficção e ideologia. Diário de São Paulo, São Paulo, 07 maio
1972.

(1972) SALGADO, Plínio. Trepandé. Diário de São Paulo, São Paulo, 09 jul. 1972.

(1972) SALGADO, Plínio. Presença de Portugal. Diário de São Paulo, São Paulo, 10 set.
1972.
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(1972) SALGADO, Plínio. Arte brasileira. Diário de São Paulo, São Paulo, 17 set. 1972.

(1972) SALGADO, Plínio. Como nasceu um poema. Diário de São Paulo, São Paulo, 19 nov.
1973.

(1973) SALGADO, Plínio. A verdadeira democracia. Diário de São Paulo, São Paulo, 18 fev.
1973.

(1973) SALGADO, Plínio. A mais antiga imagem de Cristo. Diário de São Paulo, São Paulo,
15 abr. 1973.

(1973) SALGADO, Plínio. Morte e ressurreição de Cristo. Diário de São Paulo, São Paulo,
22 abr. 1973.

(1973) SALGADO, Plínio. Geração de 30. Diário de São Paulo, São Paulo, 22 jul. 1973.

(1973) SALGADO, Plínio. O bandeirismo brasileiro. Diário do Paraná, Curitiba, 16 ago.
1973.

(1975) SALGADO, Plínio. Segundo aviso a Portugal. Diário de São Paulo, São Paulo, 02
fev. 1975.

(1975) SALGADO, Plínio. João Ameal, historiador e filósofo. Diário de São Paulo, São
Paulo, 09 fev. 1975.

(1975) SALGADO, Plínio. Carta a Armando Falcão. Diário de São Paulo, São Paulo, 16 fev.
1975.

(1975) SALGADO, Plínio. Ranieri Mazzilli. Diário de São Paulo, São Paulo, 27 abr. 1975.

(1975) SALGADO, Plínio. Nazismo e comunismo. Diário de São Paulo, São Paulo, 18 maio
1975.
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(1975) SALGADO, Plínio. Mencheviques e bolcheviques. Diário de São Paulo, São Paulo,
01 jun. 1975.

(1975) SALGADO, Plínio. O santo de Portugal e do Brasil. Diário de São Paulo, São Paulo,
08 jun. 1975.

5) Entrevistas

(1940) SALGADO, Plínio. Entrevista pata o Diário (APHRC/FPS-010.008.004).

(1943) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado: o autor da Vida de Jesus entrevistado pela Acção.
Acção, Lisboa, 23 dez. 1943.

(1944) SALGADO, Plínio. Aliança do Sim e do Não: entrevista. Diário da Manhã, Lisboa,
24 abr. 1944.

(1945) SALGADO, Plínio. A crítica e os escritores: a resposta de Plínio Salgado: entrevista.
República, Lisboa, 27 mar. 1945.

(1945) SALGADO, Plínio. Entrevista à United Press International, março/1945, intermédio
do diretor Adolfo Vieira da Rosa. (FCRB/RC Pit).

(1945) SALGADO, Plínio. Entrevista à Associated Press concedida por Plínio Salgado, em
abril de 1945. In: ______. O integralismo perante a nação. 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria
Clássica Brasileira, 1950. p. 202-204.

(1946) SALGADO, Plínio. Dez minutos com Plínio Salgado: entrevista. Diário do Minho,
Braga, 07 mar. 1946.

(1946) SALGADO, Plínio. Entrevista sobre Vida de Jesus (APHRC/FPS-086.001.010).
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(1950) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado e o momento político nacional: entrevista. Folha
do Rio, Rio de Janeiro, 13 maio 1950.

(1952) SALGADO, Plínio. Entrevista à Tribuna da Imprensa (30-04-1952) (APHRC/FPS091.004.007).

(1953) SALGADO, Plínio. Falando Francamente: Plínio Salgado (entrevista). Paraná:
Diretório Estadual do PRP do Paraná, 1953.

(1954) SALGADO, Plínio. Vigilantes os integralistas na luta contra os comunistas: entrevista.
O Jornal, Rio de Janeiro, 08 jan. 1954.

(1954) SALGADO, Plínio. Plínio sacode a bandeira verde do integralismo: entrevista.
Unitário, Fortaleza, 04 fev. 1954.

(1955) SALGADO, Plínio. Entrevista à United Press concedida por Plínio Salgado, em
agosto de 1955 (APHRC/FPS-091.004.007).

(1955) SALGADO, Plínio. Se Plínio vencer: entrevista. Revista O Cruzeiro. Rio de Janeiro,
24 set. p. 82M-82Q, 1955.

(1955) SALGADO, Plínio. Entrevista ao programa: Al Neto Comentando... da TV Tupi (210-1955) (APHRC/FPS-091.004.003).

(1955) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado a Fernando Leite Mendes, em entrevista exclusiva!
Última Hora, São Paulo, 09 dez. 1955.

(1956) SALGADO, Plínio. É nosso dever dar ao governo federal um crédito de confiança:
entrevista. A Hora, Porto Alegre, 16 out. 1956.

(1958) SALGADO, Plínio. Idéia só se combate com ampla liberdade: entrevista. A Gazeta,
São Paulo, 12 abr. 1958.
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(1958) SALGADO, Plínio. A comédia eleitoral no Brasil: entrevista. A Marcha, Rio de
Janeiro, 07 nov. 1958.

(1959) SALGADO, Plínio. Entrevista para: O Jornal em fevereiro de 1959, Rio de Janeiro
(APHRC/FPS-091.004.015).

(1959) SALGADO, Plínio. Impressões de dois dias na Câmara. A Marcha. Rio de Janeiro, 20
mar. 1959.
(1960) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado. Autor de “A Vida de Jesus” e grande amigo de
Portugal chegou ontem a Lisboa (entrevista). Novidades, Lisboa, 18 dez. 1960.

(1960) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado voltou a Portugal para matar saudades (entrevista).
A Voz, Lisboa, 19 dez. 1960.

(1960) SALGADO, Plínio. Programa Horizonte (entrevista) (APHRC/FPS-091.004.011).

(1960) SALGADO, Plínio. Acredito que Portugal e Brasil constituindo uma unidade histórica
e impressionante identidade de sentimentos têm uma alta missão a desempenhar no mundo
moderno (entrevista). Diário da Manhã, Lisboa, 24 dez. 1960.

(1962) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado (Brasil) de visita a Lisboa. Entrevista. Lisboa:
Rádio Clube Português/Estação da Parede, 19 de abril de 1962. Programa de Rádio. (R.T.P.
AHDB8793).

(1962) SALGADO, Plínio. A melhor defesa estratégica do ocidente tem sido a política
portuguesa em África (entrevista). Novidades, Lisboa, 12 maio 1962.

(1962) SALGADO, Plínio. Somente a imaturidade ou a decadência poderão permiti que os
Estados Unidos ou a Inglaterra trabalhem contra os seus próprios interesses (entrevista).
Diário Notícias, Lisboa, 13 maio 1962.
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(1962) SALGADO, Plínio. A entrevista do dia: Dr. Plínio Salgado (escritor e político
brasileiro). Diário Ilustrado, Lisboa, 15 maio 1962.

(1962) SALGADO, Plínio. Apoiamos Adhemar de Barros por imperativo nacional
(entrevista). Correio do Povo, Guarulhos, 29 set. 1962.

(1965) SALGADO, Plínio. Plínio Salgado (aos setenta anos) não é da direita, da esquerda ou
do centro (entrevista). A Gazeta, São Paulo, 28 jan. 1965.

(1966) SALGADO, Plínio. Plínio critica excesso de poderes: entrevista. Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, 13 dez. 1966.

(1970) SALGADO, Plínio. Entrevista concedida por Plínio Salgado ao Times de Los Angeles
(APHRC/FPS-091.004.007).
(1970) SALGADO, Plínio. A volta do “Chefe” (entrevista). Revista Veja. São Paulo, 13 maio
1970.

(1971) SALGADO, Plínio. Comemoração do dia da comunidade luso-brasileira (entrevista).
Momento 71. Lisboa: Emissora Nacional, 22 abr. 1971. Programa de Rádio. (R.T.P.
AHD384).

(1972) SALGADO, Plínio. Entrevista com dez grandes oradores: resposta de Plínio Salgado.
In: CORRÊA, Nereu. A palavra: uma introdução ao estudo da oratória. Rio de Janeiro:
Laudes, 1972. p. 138-140.

(1972) SALGADO, Plínio. 50 anos de modernismo: o depoimento de Plínio Salgado. O
cruzeiro. Rio de Janeiro, 09 fev. p. 90-91, 1972.

(1975) SALGADO, Plínio. Entrevista de Plínio Salgado para os jornais da Espanha: nov.
1975 (APHRC/FPS-091.004.013).
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6) Documentos Parlamentares

(1959-1960) SALGADO, Plínio. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de
março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961.

(1962) SALGADO, Plínio. A crise parlamentar e os 5 discursos de Plínio Salgado. Rio de
Janeiro: Folha Carioca, 1962.

(1959-1974) SALGADO, Plínio. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de
Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982.
v. 18. p. 585-593.

A) Discursos

(1959) SALGADO, Plínio. Presença do integralismo na vida política brasileira e raízes da
crise contemporânea (15-4-1959). In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução
de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados,
1982. v. 18. p. 66-100.

(1959) SALGADO, Plínio. Magalhães Barata: In Memoriam (29-5-1959). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 715.

(1959) SALGADO, Plínio. Diretrizes e bases da Educação (03-06-1959). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 537-551.

(1959) SALGADO, Plínio. O livro e a cultura (03-06-1959). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 552-563.

(1959) SALGADO, Plínio. Problemas econômicos do Brasil, o imperialismo soviético e o
pragmatismo norte-americano (12-06-1959). In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e
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introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos
Deputados, 1982. v. 18. p. 585-593.

(1959) SALGADO, Plínio. Os mortos da Revolução de 1938 (05-07-1959). In: ______.
Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de
1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961, p. 259-264.

(1959) SALGADO, Plínio. Jorge Lacerda, Nereu Ramos e Leoberto Leal: In Memoriam (167-1959). In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha
Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 716-718.

(1959) SALGADO, Plínio. Câmara Econômica (10-08-1959). In: ______. Discursos na
Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de
Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961, p. 91-112.

(1959) SALGADO, Plínio. Newton Braga: In Memoriam (17-08-1959). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 719-720.

(1959) SALGADO, Plínio. Leôncio Correia: homenagem (01-09-1959). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 695-697.
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569-570.

(1968) SALGADO, Plínio. Tasso da Silveira: In Memoriam (10-12-1968). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 768-772.

(1970) SALGADO, Plínio. Oliveira Salazar: In Memoriam (05-08-1970). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18, p.773-779.

(1971) SALGADO, Plínio. Loureiro Júnior: In Memoriam (05-05-1971). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 780-783.

(1971) SALGADO, Plínio. O grito do Ipiranga (06-09-1971). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 496-504.
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(1972) SALGADO, Plínio. A semana da arte moderna no seu cinqüentenário (10-05-1972).
In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea.
Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 571-582.

(1972) SALGADO, Plínio. Olimpio Mourão Filho: In Memoriam (10-06-1972). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 784-795.

(1972) SALGADO, Plínio. Quadragésimo aniversário da Ação Integralista Brasileira (10-101972). In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha
Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 505-519.

(1973) SALGADO, Plínio. Professor Antônio Eufrásio de Toledo e D. Maria do Carmo Leite
Toledo: homenagem (27-08-1973). In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e
introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos
Deputados, 1982. v. 18. p. 708-711.

(1973) SALGADO, Plínio. Origens e evolução do parlamento: oração em homenagem ao
sesquicentenário do poder legislativo no Brasil (05-09-1973). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 520-533.

(1974) SALGADO, Plínio. Razões relacionadas com as possibilidades de candidatar-se ou
não às eleições e a missão da imprensa (23-05-1974). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 8. p. 288-301.

(1974) SALGADO, Plínio. Despedida do parlamento: discurso proferido na sessão de 3-1274, pelo deputado Plínio Salgado. 2 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 1976.
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B) Projetos

(1963) SALGADO, Plínio. et al. Projeto n. 277/1963: dispõe sobre nova estrutura
agropecuária no país, e dá outras providências (26-04-1963). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 647-666.

(1963) SALGADO, Plínio. et al. Projeto n. 486/1963: cria o fundo nacional para a reforma
agrária, e dá outras providencias. In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução
de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados,
1982. v. 18. p. 667-676.

(1963) SALGADO, Plínio. Projeto n. 606/1963: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00, como auxílio ao Hospital
Evangélico de Curitiba, mantido pela sociedade evangélica beneficente, para prosseguimento
de suas obras e equipamento médico-hospitalar (06-06-1963). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 677-679.

(1964) SALGADO, Plínio. Projeto n. 1711/1964: cria o Ministério de Turismos e
Informações e da outras providencias (27-01-1964). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 680-690.

(1965) SALGADO, Plínio. Projeto n. 2863/1965: autoriza o poder executivo a transladar os
restos mortais dos príncipes das Casas Real e Imperial do Brasil para a capela da venerável
ordem terceira de São Francisco da Penitência. In: ______. Discursos parlamentares. Seleção
e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos
Deputados, 1982. v. 18. p. 691-692.

(1966) SALGADO, Plínio. Projeto de emenda constitucional n.º609 (15-12-1966). In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 154-163.
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C) Pareceres (Comissão de Educação e Cultura)

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto do Deputado Neiva Moreira concedendo verba
para o centenário de Miritiba-MA. Pareceres na Comissão de Educação (1959). In: ______.
Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de
1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961, p. 285-287.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 251/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 400.000,00 como auxílio ao Diretório
Central dos Estudantes de Veterinária do Brasil. Pareceres na Comissão de Educação (17-061959). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959
a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 282-283.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 4.429/58 do Senado, que dispõe sobre o registro
de diplomas expedidos por estabelecimentos de Ensino Superior. Pareceres na Comissão de
Educação (17-06-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15
de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p.
289-290.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 339/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 500.00,00, destinado a auxiliar as
solenidades de comemorações do sesquicentenário da Igreja de São Fidélis, Estado do Rio.
Pareceres na Comissão de Educação (08-07-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos
deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria
Clássica Brasileira, 1961. p. 277.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 429/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 500.00,00, destinado à realização do XVI
Congresso Brasileiro de Esperanto, na cidade de Salvador, em 1959. Pareceres na Comissão
de Educação (29-07-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase:
15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961.
p. 275-277.
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(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 455/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para atender às despesa com
as festas comemorativas do cinqüentenário da Faculdade de Direito do Amazonas. Pareceres
na Comissão de Educação (29-07-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados:
primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica
Brasileira, 1961. p. 287.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 4688/58: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação, o crédito especial de Cr$ 200.000,00, destinado à obra do estudante
pobre do colégio militar do Rio de Janeiro, Distrito Federal (29-07-1959). In: ______.
Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de
1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 290.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 4428/58: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000,00 para a conclusão do
prédio destinado ao Seminário Menos Diocese de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Pareceres na Comissão de Educação (28-09-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos
deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria
Clássica Brasileira, 1961. p. 278-279.

(1959) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 87/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 15.000.000,00 destinado ao
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC (Seção de São Paulo). Pareceres
na Comissão de Educação (03-12-1959). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados:
primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica
Brasileira, 1961. p. 281-282.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1070/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 500.00,00 como auxílio à União
dos Universitários de Anápolis, Estado de Goiás. Pareceres na Comissão de Educação (28-051960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959
a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira. 1961, p. 289.
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(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1176/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para a comemoração do IV
Centenário de Mogi das Cruzes (Estado de São Paulo). Pareceres na Comissão de Educação
(30-06-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março
de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 277-278.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 3.987/58: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00, destinado à
comemoração do centenário do município de Bananal, Estado de São Paulo. Pareceres na
Comissão de Educação (30-06-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados:
primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica
Brasileira, 1961. p. 274-275.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 3812-B: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 como auxílio à
Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Pareceres na Comissão de Educação (07-081960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959
a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 280-281.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1.256/60: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, destinado às obras
do Instituto Histórico e Genealógico de Sorocaba, Estado de São Paulo. Pareceres na
Comissão de Educação (10-08-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados:
primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica
Brasileira, 1961. p. 272-274.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1.765/60: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 destinando a auxiliar as
atividades educativas da Fundação Santos Dumont e dá outras providências. Pareceres na
Comissão de Educação (15-08-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados:
primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica
Brasileira, 1961. p. 271-272.
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(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 749/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 18.000.000,00, destinado à
conclusão das obras do Colégio São Manuel, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres na Comissão de Educação (15-08-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos
deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria
Clássica Brasileira, 1961. p. 288-289.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1.816/60: suprime da letra do Hino Nacional
Brasileiro o segundo grupo de estrofes. Pareceres na Comissão de Educação (16-08-1960). In:
______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de 1959 a 13 de
abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 267-271.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1358/59: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, para o custeio de uma edição
completa de discos, da obra musical do maestro Villalobos. Pareceres na Comissão de
Educação (17-08-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15
de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p.
279-280.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1628/60: autoriza o poder executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, destinado a auxiliar
a restauração, remodelação e preservação do imóvel onde se encontram instaladas as
Faculdades Católicas Petropolitanas, em Petrópolis. Pareceres na Comissão de Educação (1708-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15 de março de
1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p. 289.

(1960) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1.630: autoriza o poder executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00 destinado ao prosseguimento de obras da Universidade
Católica de São Paulo, especialmente para o auditório “Tibiriça”. Pareceres na Comissão de
Educação (10-09-1960). In: ______. Discursos na Câmara dos deputados: primeira fase: 15
de março de 1959 a 13 de abril de 1960. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1961. p.
288.
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(1961) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 2645/61: reestrutura a Universidade do Pará e dá
outras providências. Pareceres na Comissão de Educação (27-09-1961). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 801-806.

(1966) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 3640-A/66: denomina a data de 7 de setembro
como “Dia da Independência”. Pareceres na Comissão de Educação (25-08-1966). In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18, p.807-809.

(1967) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 18-A/67: aprova a convenção relativa à luta
contra a discriminação no campo do ensino. Pareceres na Comissão de Educação. (28-061967) In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha
Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 811-814.

(1967) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 860/67: dispõe sobre a forma e a apresentação
dos símbolos nacionais e da outras providências. Pareceres na Comissão de Educação. In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 810.

(1968) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 792-A/67: Erige a cidade de Cananéia, SP, em
monumento histórico e artístico nacional. Pareceres na Comissão de Educação. (19-06-1968)
In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea.
Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 815-819.

(1969) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 766-A/67: propõe a extinção da loteria federal.
Pareceres na Comissão de Educação (19-11-1969). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 820-826.

(1970) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 135/70: dispõe sobre a execução do art. 153, § 8º,
parte final, da constituição federal. Pareceres na Comissão de Educação (05-05-1970). In:
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______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 839-852.

(1970) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 817-A/67: propõe a ereção de uma estátua ao
Duque de Caxias. Pareceres na Comissão de Educação (06-05-1970). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 827-829.

(1970) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 2140/70: institui o dia da comunidade afrobrasileira e dá outras providências. Pareceres na Comissão de Educação. In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18, p. 834-838.

(1971) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 2813-A/70: institui o Dia Nacional das Artes.
Pareceres na Comissão de Educação (13-05-1971). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 830-833.

(1972) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 352-A/71: cria o banco do livro nos
estabelecimentos de 1º e 2º graus. Pareceres na Comissão de Educação (08-06-1972). In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 865-867.

(1972) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 340-A/71: dispõe sobre o ensino no exército.
Pareceres na Comissão de Educação (27-09-1972). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 868-877.

(1972) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 621-A/72: institui a Semana da Música Brasileira.
Pareceres na Comissão de Educação (27-09-1972). In: ______. Discursos parlamentares.
Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis Parlamentares, Brasília:
Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 878-882.
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(1973) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 204-A/71: autoriza o poder executivo a criar o
festival das tribos aborígenes do mundo ocidental, e dá outras providências: tendo pareceres
da comissão de constituição e justiça, pela inconstitucionalidade, contra os votos dos Srs.
Alceu Collares, Severo Eulálio, Lysâneas Maciel, Petrônio Figueiredo e Silvio Abreu; da
Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição, contra o voto do Sr. HG de Araújo Jorge; e ,
da Comissão de Finanças, pela rejeição. Pareceres na Comissão de Educação (02-05-1973).
In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea.
Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 853-864.

(1973) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1059-A/72: admite novas experiências para
habilitações profissionais. Pareceres na Comissão de Educação (12-09-1973). In: ______.
Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 889-892.

(1973) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 124-C/73: aprova os textos do acordo para o
fomento do livro na América Latina. Pareceres na Comissão de Educação (19-09-1973). In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 893-895.

(1974) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1297-A/73: estabelece exigências para que os
livros de História do Brasil e de Educação Moral e Cívica adotados em escolas públicas ou
particulares, incluam em seu contexto capítulos especiais referentes aos poderes legislativo e
judiciário. Pareceres na Comissão de Educação (24-04-1974). In: ______. Discursos
parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 896-902.

(1974) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1679/73: indica o nome de Carlos Gomes para
patrono da música erudita do Brasil. Pareceres na Comissão de Educação (29-05-1974). In:
______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série
Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 907-911.

(1974) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1041-A/72: dispõe sobre o ensino da língua latina
nas escolas de 1º grau. Pareceres na Comissão de Educação (01-09-1974). In: ______.
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Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea. Série Perfis
Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 883-888.

(1974) SALGADO, Plínio. (relator) Projeto 1523-A/73: inclui, nos currículos das faculdades
de odontologia, a cadeira de hipnologia. Pareceres na Comissão de Educação (18-09-1974).
In: ______. Discursos parlamentares. Seleção e introdução de Gumercindo Rocha Dorea.
Série Perfis Parlamentares, Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. v. 18. p. 903-906.
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