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Plínio Salgado: um católico

integrallista entre Portugal e o Brasil

Olntegralismo
Lusiiano pode não

ter alcançado em número a super-
-estrutura do Integralismo Brasi-

leiro, mas a sua influência p olítica, cultural
e doutrinal foi, certamente, mais concreta
no plano do poder instituído.

Se em Portugal o sucesso metapolítico
e cultural do Integralismo Lusitano se de-
veu a António Sardinha, o mesmo deverá

ser dito em relação a Plín 10 Salgado, no
Brasil. Deveu-se a ele a grande dimensão

alcançada pelo congénere brasileiro do In-
tegralismo Lusitano, que chegou a ser um
dos maiores movimentos de inspiração
fascista de todo o continente americano.

Fundador e dirigente da Acção Inte-
gralista Brasileira, Plínio Salgado foi um
notável político e intelectual brasileiro.
Católico, integrou a estética modernista
e abraçou o espírito fascista da década
de 1930. Foi preso durante a ditadura de
Getúlio Vargas, tendo vivido em Lisboa
entre 1939 e 1946, na qualidade de exilado.

Em Portugal, estreitou laços com o que
restou do Integralismo Lusitano após a

morte de António Sardinha, ocorrida em
1925. Aproximou-se também de António
de Oliveira Salazar e da elite intelectual
do Estado Novo, factor que acabaria por
vincar ainda mais o pensamento católico

que procurou desenvolver no Brasil e que
acabaria por definir a sua natureza pessoal.

"Plínio Salgado - Um católico integra-
lista entre Portugal e o Brasil (1895-1975)"
(brochado, 382 páginas, 21,15 euros) , obra
recém publicada pela Imprensa de Ciências
Sociais - a editora do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa -, cons-
titui muito mais do que uma simples bio-

grafia. Da autoria do investigador brasileiro
Leandro Pereira Gonçalves, este livro traça
um itinerário ideológico que integra uma
compilação de memórias subordinadas às

complexas relações entre o nacionalismo

português e brasileiro.

Esta investigação, séria e marcada

por uma elevada honestidade intelec-
tual, resgata à obscuridade uma série
de factos e dinâmicas existentes entre
determinados sectores político-culturais
luso-brasileiros, proporcionando uma
visão de conjunto cuja hermenêutica
estava ainda por fazer.
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Enriquecido por uma série de fo-
tografias, este volume conta com um
breve texto de apresentação da auto-
ria de Hélgio Trindade, Professor da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, e uma introdução de António
Costa Pinto, Professor do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa. Ao longo dos cinco capítulos
que integram esta monografia intei-
ramo-nos do período de formação e

de consolidação intelectual de Plínio
Salgado, a época da sua prisão durante
o período da ditadura e seu consequente
exílio em Portugal, as reformas do seu
discurso e pensamento político-social, a

propagação da fé religiosa e respectivos
reflexos na sua obra enquanto escritor e

conferencista, abordando-se, por fim, o
seu regresso ao Brasil.

Não obstante alguns pormenores
relacionados com pequenos aspectos
doutrinais como, por exemplo, a insis-
tência na tese que defende o Integralis-
mo Lusitano enquanto um movimento
inspirado pela Action Française, esta

biografia política de Plínio Salgado faz
um ponto de ordem quanto à História
e aos princípios ideológicos que nor-
tearam o Integralismo Brasileiro, su-
cessivamente adulterados por certos

elementos do mesmo que, após a vitória
americano-soviética de 1945, se senti-
ram tentados a reescrever o passado,
negando a natureza fascizante do mo-
vimento. Desta leitura, podemos con-
cluir que também no Brasil, tal como
em Portugal, às primeiras gerações de

integralistas seguiram-se outras bem
mais afastadas da linha de pensamento
defendida pelos seus fundadores.

"Plínio Salgado - Um católico inte-
gralista entre Portugal e o Brasil (1895-
-1975)" é um livro de grande interesse
histórico que, por certo, despertará o
interesse de todos os que se interessam
pelo estudo do Integralismo Brasileiro e

dos movimentos de inspiração fascista
da América do Sul. ¦ *****


