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I{I':SUMO

lvtc estudo pretende examinar o nacionalismo em textos de Plínio Salgado, observando

1'\1' .cificarnente como a política e a lirerarura se vinculam em um projeto de unificação

u.u ional em moldes autoritários.
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Ali TRACT
I",~ study examines nationalism in Plínio Salgado's works, interested in how policies and

lnci ature are connecred, to rnake possible a project of national unity with authoritarian

p.iuerns.

l'rl.rvras-chave: Unidade - nacionalismo - literatura

Como participante do processo de transformações na vida literária
11,1 ional que a historiografia convencionou chamar de modernismo, Plínio
",ligado esteve dedicado, em oposição a Oswald de Andrade, a um empenho
dl' rcdefinição da literatura brasileira, de acordo com seus valores estéticos

~.us projetos, expostos em textos como Manifesto Nhengaçu verde-amarelo
I li anta e o curupira, publicando também obras literárias, como o romance
() Estrangeiro, de 1926.

A Editora das Américas reuniu, sob o nome de Literatura e política,
IIIna série de textos de Salgado. Na primeira parte, estão escritos intitulado
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Aos intelectuais de meu país, publicados, pela primeira vez, em 1927. Na
segunda, um conjunto de Críticas eprefiicios, redigidos entre 1922 e 1956. O
volume integra as Obras Completas, publicadas pela Editora em 1956.1
Pretendemos examinar neste volume especificamente um aspecto, a
abordagem do nacionalismo. Para fazê-Io, nos deteremos principalmente na
primeira parte do volume.

Nossa hipótese de trabalho consiste em que a concepção de
nacionalismo que fundamenta a perspectiva política de Plínio Salgado, que
viria a se consolidar em ações do integralismo, nos anos 30, está diretamente
articulada com os seus critérios de avaliação da produção literária e cultural
do país". Nesse livro, o autor discute a necessidade de mudanças tanto na
literatura como na política. Em ambos os casos, as mudanças deverão ocorrer
no sentido de uma passagem da diversidade para a unificação. A cultura
deverá ser produzida segundo uma orientação pautada por um "denominador
comum", formulado a partir de uma negação de posturas cosmopolitas. A
vida política deverá ser pautada por uma supressão de diferenças regionais,
para formar uma síntese do homem brasileiro.

Apresentando elogios a vários escritores, entre os quais Menotti
DeI Picchia (p.147-8) e Cassiano Ricardo (p.148-9), o livro se dedica a
expor negativamente dois nomes hoje consagrados - Machado de Assis e
Mário de Andrade. No caso de Machado, considerado inexpressivo como
força brasileira, como documento de nacionalidade, Salgado afirma não
aparecerem, em sua obra, "as dores das grandes massas, as forças latentes e
inexpressas da alma brasileira, esses rumores de marchas ignoradas, esses
clamores e imprecações surdas" (p.31). Mário de Andrade é reduzido a
"reforrnador", não sendo considerado propriamente um artista (p.153). No
livro, encontramos comentários de Salgado à sua própria produção, tratando
do verde-amarelismo (p.21) e do Movimento Anta (p.41), em um gesto de
auto-inserção no sistema cultural, em que comenta seu papel renovador.

Em Aos intelectuais de meu país, ocorre a explicitação, em uma série
de argumentos, de posições de Salgado quanto à literatura brasileira, em que
as orientações valorativas e interpretativas expressam um modelo de
compreensão da cultura cujos fundamentos constituem lima trama de
princípios doutrinários de teor fortemente autoritário.

Logo no início do livro, encontramos o registro d . que "jamais fomos
uma nação pensante" (p.20). Ao anular o valor reflexivo d· Iodo () passado
nacional, o livro chama a atenção sobre si meS1l1O, dirigindo-se aos
intelectuais, no sentido de dar as condições de corrigir :r IOI:r do processo
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histórico e tornar a nação capaz de pensar. É estabelecido um confronto
inconciliável entre a "velha mentalidade" e a "nova mentalidade", à qual o
autor afirma pertencer (p.l 05). A causa de vários de nossos problemas seria
a função errada que se atribuía à cultura no Brasil (p.l 09). Salgado tem uma
percepção bastante frustrada do contexto literário, afirmando que "a literatura
se tornou, por ser exótica e artificial, a nossa grande calamidade" (p.43-44).
Cabe registrar que, em uma sessão da câmara de deputados de 1959, Salgado
chamaria a atenção para o "subdesenvolvimento intelectual brasileiro",
considerado "o maior dos subdesenvolvirnenros'v .

De acordo com Literatura epolítica, as mudanças da História seriam
condicionadas tanto à política como à literatura: "Ao passo que aparecem
uma nova literatura e um novo pensamento político, surgem os fenômenos
da reação histórica" (p.ll O). Salgado acreditava ser necessário "despertar" a
elite intelectual "( ...) de forma que desvendasse o conhecimento das bases
geográficas, étnicas, lingüísticas e históricas reveladoras do caráter e da alma
do povo brasileiro?".

A geração moderna, na qual Salgado se situa, estaria interessada em
libertações do passado e do cosmopolitismo, resguardando o senso de
nacionalismo (p.173-4). A importância da literatura para as mudanças que
interessam a Salgado é explicada por Antonio Arnoni Prado:

No conjunto do ideário integralista, a literatura funciona, assim, como uma
força articuladora do sistema, pois é a partir dela que se impõe uma espécie de
retórica emblemática da nova ordem, dado que a ruptura dos processos de
estilo é gradativamente assimilada a uma ruptura dos processos políticos (... )
a literatura e as artes passam a integrar, ao lado dos fatores morais e étnicos,
a expressão política da Nação (... ) cabe-lhe agora dar um destino glorioso ao
novo homem brasileiro, (... ) apontando exatamente para o sentido unificador
desse novo momento.'

O projeto de Plínio Salgado para a produção cultural é a unificação,
definida por uma orientação geral que congregue toda a vida intelectual. Nesse
sentido, Salgado faz recomendações aos críticos literários. Para ele, o "crítico,
no atual momento (... ) não poderá passar de um anotador", excluindo
condenações de tendências, e tentativas de classificações (p.140-1). Para ele, "a
única atitude da crítica deve ser a de aconselhar a redução de todas as
inteligências a um denominador comum de cultura, bem orientada e dirigida"
(p.143).

A tônica do livro consiste na busca de uma "unidade cultural" para
o Brasil (p.42), associada a uma "estabilidade nacional", um "centro de
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gravidade" (p.55) Salgado está interessado em um "gênio da nacionalidade"
pau~ad.o p~r "raízes históricas (... ) tradições político-religiosas, os imperativo~
~eo~tnlcos (p.99). Para a "perfeita harmonia nacional" do país são necessários
o lI~me da,~ tradições e dos costumes, a consciência histórica, a unidade de

sentimento (p.97). De acordo com Salgado, o momento presente exige
uma postura veemente:

C~egam_os ao .momento decisivo em que devemos optar: ou pela obra de
u~lficaçao espiritual da nacionalidade dentro das nossas condicional idades
históricas, geográficas e sociais, ou pela abdicação completa de nossos direitos
de a~rmação, de nossa fisionomia de povo e de país. (p.85)

A principal estratégia para isso é a união de políricos e intelectuais em
uma'Trenre única" (p.45). Entre as referências valorizadas, em Literatura e
poLítica,. por Salgado, que permitem traçar uma imagem clara de suas
expectativas de conduta intelectual, estão Alberro Torres e Oliveira Vianna

este citado em qu~tro passagens importantes para a argumentação (p.22:
4~, 1.1O e I 18). A Imagem ameaçadora da "abdicação completa de nossos
dlr~Itos de afirmação" exempliflca o procedimento que Marcos Cezar de

FreIta~ apo~ta como essencial ao integralismo: a constituição de "mitos do
medo dedicados a sugerir a necessidade de um fortalecimento da ordem
em nome da segurança coleriva". '

. . . No Brasil, encontraríamos, segundo Salgado, duas formas de
instabilidade, A primeira é a da natureza, uma terra que "processa a sua auto-
~Iaboração angustiosa" em que se realizam "tentativas de delineamento (... ) a
Ilha que .e.merge e desaparece; o curso dos rios vagabundos, que desorientam;
~ mut:bllIdade dos. panoramas" (p.8G). A segunda é da variedade social, que
lI1c1Ul o m.ascate síno. de baú às costas, o italiano da lavoura de café, o português
do botequim, o técnico alemão, o japonês dos arrozais, o judeu das casas de
penhor, o espanhol, o russo, o francês", examinada como base para "elaboração

da raç,a futura. que", partindo de São Paulo, "desbordará para as outras regiões
do paiS, amp.lIa~do o fenôme~,o submetido a desígnios superiores da Espécie"
(p.87), constituindo um povo unificado numa forte expressão própria" (p.88).

Salgado procura dar ênfase à existência de "forças originais humanas
denominador comum de todas as raças" (p.205). Idéia similar havia sido elaborada
por Salgado em A revoluçãoda anta, de 1927, texto em que defendeu claramente que
a raça futura deverá surgir do casamento de todas as raças. "Sem se criar O senso da
Nacionalidade, é impossível lançar o Novo Pensamento. Essa onsciência Nacional
temos de formá-Ia pela coordenação de fatores comuns da raça em formação" 7. '
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Nesse sentido, cabe lembrar uma passagem de Despertemos a naçãoi:

Tudo indica (... ) que uma multiplicidade de fatores e ocorrências converge na
formação una da nacionalidade brasileira e que justamente os traços étnicos
diferenciais, assim como as modalidades climatéricas variadas, antes de
constituírem um empecilho, determinam uma possibilidade maior para que
se plasme no Brasil um tipo humano futuro, que será, incontestavelmente,
dos mais superiores e inteligentes. Despertemos no coração dos brasileiros a
consciência desse grande desti no."

A noção de democracia aparece, em Literatura e política, de duas
formas. Quando entendida como democracia tradicional, é marcada pelo
fracasso. "No Velho Mundo, o desprestígio da democracia originou-se de
seus próprios excessos" (p.G4). Inclusive, discutir formas de eleições e votos,
ou organização de partidos, para ele, é assunto "que passou para o rol das
coisas inoportunas" (p.50), "é prematura a organização de partidos" (p.G7).
Com Salgado, a concepção política ganharia diferente conduta, em um
empreendimento para defender uma forma de democracia diferente do "ponto
de vista retardatário do liberalismo" (p.G5), buscando um "sentido novo"
para a idéia (p.G6). Contrário ao derrotismo (p.92), diz Salgado:
"Responsabilidade enorme a que nos coube: a de consolidar a consciência
democrática dentro da qual deve dar-se a afirmação integral do Brasil" (p.91).
A salvação da democracia dependeria de uma educação das massas (p.G8),
de acordo com uma "doutrina nacional" (p.G8).

No livro O ritmo da história, Plínio Salgado desenvolveria a tese de
que a democracia deveria ser baseada em valores familiares, respeito à
propriedade, consideração da tradição, sem permitir "excessos de liberdade",
ou "excessos de igualdade"9. Nesse sentido, é possível observar sua fidelidade a
instituições conservadoras, em coerência com a interpretação de Mônica
Pimenta Velloso!".

Retomando Literatura epolitica, em certo ponto, Salgado afirma: "Antes
de educar o povo 'para a democracia' , temos de 'educá-lo para a nacionalidade"
(p.77). Essa idéia é fundamental em sua argumentação, pois defende o
nacionalismo dispensando a ênfase na democracia, abrindo caminho para a
posição autoritária. A geração de Salgado, para ele, teria uma missão - consolidar
a República (p.G7). A sustentação da nacionalidade estaria a cargo de São Paulo,
responsável pela "unidade política e espiritual da nacionalidade" (p.73).

Um mapeamento das diferenças regionais converge para firmar o
poder em São Paulo. A experiência do modernismo, nos anos 20, asso iada
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às transformações sociais e econômicas, era um referencial de diferenciação
importante em termos de mapeamento da produção intelectual brasileira.
São Paulo surge no Brasil desenhado por Plínio Salgado, como responsável
pela interpretação e coordenação das experiências das diversas regiões
brasileiras.

Ao Nordeste tocou a missão de se impor como expressão da terra e do
elemento autoctônico (... ) A Bahia, que tanto evidencia o desequilfbrio social
hrasileiro (seminários e igrejas, latim, teologia e classicisrno de um lado, e o
sertão do outro com patuás e benzeduras, nos chapadões e grotas soturnos),
é um centro de gravidade do velho humanismo, enfreando as arremetidas
bárbaras (... ) Incumbe a Minas Gerais a tradição política, o espírito conservador,
sutil, a um tempo, nas suas práticas conciliatórias, precavido e prudente, na
evolução cautelosa de suas realizações e na sustentação 'dos princípios da
ordem e da autoridade. Ao Estado do Rio, pode dizer-se que coube, de
tempos para cá, dar-nos os pensadores políticos (... ) Mato Grosso e Goiás,
atingindo o mistério selvagem do Vale Amazônico, (... ) constituem a própria
voz continental das florestas e das primitivas reservas étnicas - o Sul (o
heróico Rio Grande das permanentes batalhas acesas) representa a síntese
luminosa das nossas virtudes guerreiras e dessa capacidade de idealismo que
mantém de pé as nações. E S. Paulo) (... ) A S. Paulo tem cabido a interpretação
de todas essas vozes, a compreensão e coordenação de todas essas forças.
Coube-lhe obra de integração nacional, cuja ação histórica de sacrifícios e
abnegações, de idealismos e de amor, ao mesmo tempo de visão prática e
realizadora, possibilitou o que poderemos denominar a comunhão político-
social brasileira. (p.74-5)

No plano político, no integralismo, a posição unificadora de Salgado
correspondeu a um ataque à "autonomia que detinham os governos regionais".
Como explica Gilberto Grassi Calil, "( ... ) as máquinas administrativas estaduais
ainda concentravam grande margem de poder político, o que os integralistas
percebiam como grave obstáculo à unidade nacional"! .

A reflexão que mapeia as regiões e a cada uma atribui um perfil,
convergindo para uma unificação, é desenvolvida em outra passagem do livro:

A tenacidade, o apego do cearense à terra do seu nascimento; o mudo estoicismo
do tapuio no sertão amazônico; a tendência da expansão territorial e econômica
do paulista; o amor à querência e o gênio guerreiro do riograndense do sul,
são elementos dfspares, são forças diferentemente dirigidas, se os encararmos
em relação ao meio geográfico, e, entretanto, são elementos homogêneos, são
forças componentes de uma grande força se os encaramos sob os aspectos
mais amplos da idéia de Nação, de conjunto nacional. (p.18G-7)
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Cabe registrar, nos fragmentos acima, a indicação de que o destaque
do Rio Grande do Sul se dá pela valorização das virtudes guerreiras. Plínio
Salgado expõe enorme interesse pelo estado (p.1G5). Valoriza muitos escritores,
caracterizando a literatura gaúcha como "opulenta" (p.194). Chama a atenção
dos artistas para o "gosto de sangue" da região, que permite compreender "todas

as lutas" (p.1G8).

Desde a campanha cisplatina, o Rio Grande viveu sempre em guerra. Nunca
descansou. Não importam ao estudioso do fenômeno social, ligado à
anrropogeografia, e sob o aspecto da af rmação da acional idade, as razões,
a lógica das lutas sangrentas do Rio Grande do Sul. Secundário é o aspecto
político. O que interessa é o próprio fenômeno dessa continuidade de luta,
que impõe ao gaúcho uma vida trabalhosa e de sacrifícios (... ) A fatalidade
geográfica tem posto esse povo em função permanente de vigilância pela

unidade e integridade da Pátria. (p.182)

Genericamente o brasileiro é considerado fechado, mas no sul ele "se

eletriza" (p.175). Ao falar do Rio Grande do Sul, Salgado explica que, de modo
geral, o povo hrasileiro é meigo, mas havendo melindre, é capaz do "gesto

bruto" (p.17G).

(... ) a missão histórica do Rio Grande do Sul tem sido, não somente a da
afirmação da capacidade de luta da gente brasileira, revelada nessa batalha
campal contínua, que é a vida gaúcha, como também a de exprimir a fisionornia

espiritual do nosso povo. (p.185-G)

o Rio Grande do Sul é destacado também pela produção de idéias.
'( .) é indiscutivelmente o Estado brasileiro que mais vive pelo espírito.
( o nxtitu i, por isso mesmo, não só o maior baluarte das instituições
upulilicanas, como também é a unidade da Federação, onde mais intensa é a

1.1,1intelectual" (p.189). O interesse pela violência atribuída aos gaúchos
I.Í associado ao impulso violento que Salgado atribui ao ato criador, tal

11""0 explicou em O significado da anta, de 1927 /2. Não há no livro dificuldade
011 i onciliar a vocação para a violência e a intensa produção criativa; na

"1'"1l1l'mação de Salgado, em ambos os aspectos, encontramos razões para
IlIlhllil ao Rio Grande um papel fundamental para o nacionalismo.

Os textos reunidos em Literatura e política são exemplares, no

IIIIII'XIO do pensamento autoritário brasileiro. A clareza com que são expostas
1,,,1 I il ,I~ .ulturais excludentes, pautadas em caricaturas e preconceitos, merece
11111.1.ucnção quanto os dispositivos estratégicos utilizados para associar,

43



argumentativamente, o nacionalismo aos interesses integralistas. A presença
de Plínio Salgado no panorama intelectual brasileiro, ao longo de décadas,
tem influências ainda não mapeadas, cujo impacto se estende até o presente.
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