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1. Alceu Amoroso Lima, Octávio de Faria e o Centro Dom Vital 

 

 Nossa pesquisa intenta analisar as obras políticas de Alceu Amoroso Lima 

(Tristão de Athayde) e Octávio de Faria no decênio de 1930, os diálogos dos autores 

entre si e entre ambos (enquanto representantes de um setor importante, mesmo 

hegemônico, da intelectualidade católica no período) e o circuito intelectual da época, 

especialmente o movimento modernista. 

 O final do século XIX encontra a Igreja Católica brasileira em posição defensiva, 

após as mudanças jurídicas introduzidas pela Constituição republicana de 1891. 

Mudanças legais como a supressão do ensino religioso nas escolas, a obrigação do ato 

civil antes do casamento religioso, o impedimento de voto aos religiosos, enfim, a 

criação de um Estado declaradamente laico, acabaram por forçar uma atitude da Igreja 

frente às mudanças políticas que assolavam o País. A percepção de um sistema 

republicano em crise na década de 1920 (especialmente em seus últimos anos) alertou 

a intelectualidade católica sobre a oportunidade e a necessidade de uma ação 

coordenada, com vistas à conversão de jovens intelectuais e à reformulação da atitude 

do Estado frente à Igreja e à religião cristã, atitude esta vista como uma afronta à 

“atuação profunda da Igreja em nossa formação histórica e em todos os 

acontecimentos nacionais” e à “índole católica de nosso povo” 1.  

 Os dois autores que ora estudamos estão inseridos neste projeto de 

“rearmamento” da Igreja, ambos intrinsecamente ligados ao Centro Dom Vital, principal 

núcleo de intelectuais ligados à Igreja, fundado em 1922 por Jackson de Figueiredo e 

autoridades eclesiásticas (oriundo da revista “A Ordem”). O Centro estudava as obras 

de Donoso Cortes, de De Maistre e de Maurras, procurando discutir as doutrinas 

cristãs, seus princípios, e com a clara finalidade de “recatolização da nossa 

intelectualidade”, segundo o próprio Jackson de Figueiredo2. Com a morte de Jackson 

de Figueiredo, em 1928, inicia-se uma segunda fase de atividades do Centro, com 

expansão de sua abrangência por outros estados, sob a direção de Alceu Amoroso 

                                                
1 MOURA, O.S.B. - , Dom Odilão. Direções do Pensamento Católico no Brasil no Século XX, em As 
Idéias Filosóficas no Brasil, Século XX, Parte I, São Paulo, Convívio, 1978, p.136. 
2 MOURA, O.S.B. - , Dom Odilão. Direções do Pensamento Católico no Brasil no Século XX, em As 
Idéias Filosóficas no Brasil, Século XX, Parte I, São Paulo, Convívio, 1978,p.160. 
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Lima. A revista “A Ordem” passou a congregar os católicos de maior projeção 

intelectual do Rio de Janeiro, além de redirecionar seus artigos para assuntos de cunho 

filosófico, literário, histórico e político. Assim, intelectuais como Gustavo Corção e 

Padre Leonel França tornaram-se sócios do Centro Dom Vital, endossando nestes 

primeiros anos no Centro, o projeto de Alceu Amoroso Lima. Tal projeto representa a 

luta que a inteligência católica trava no sentido de se legitimar perante uma sociedade 

em mudança, combatendo seus erros políticos e religiosos3.  

 Octávio de Faria, eminente cientista político e crítico literário (e afilhado de Alceu 

Amoroso Lima) também juntou-se a este grupo católico, tendo colaborado na revista “A 

Ordem” anteriormente. Tornou-se, com Alceu Amoroso Lima, o nome de maior 

projeção da revista, especialmente pelo seu radicalismo político e filosófico. Ambos os 

autores afiliaram-se ao fascismo (no caso de Octávio de Faria, explicitamente), embora 

um fascismo transformado pela doutrina cristã, assumindo posições autoritárias e 

reacionárias, no decorrer do decênio de 1930.  

 Acreditamos que Octávio de Faria, embora um autor particularmente original, 

seja a expressão de uma corrente do laicato católico que se viu obrigada a se 

expressar politicamente, após o acuamento da Igreja Católica provocada pelo seu 

“desarmamento institucional” na Constituição de 1891, exatamente a corrente ligada ao 

Centro Dom Vital e liderada por Alceu Amoroso Lima. Este autor pintou com tintas 

políticas a atuação deste núcleo intelectual, posicionando-se contra determinados 

partidos, a favor de outros, e endossando as exigências da Igreja em relação a vários 

pontos em que esta havia sido prejudicada na transição para o sistema republicano. 

Sob sua direção, foi criada a Ação Universitária Católica (1929), que mobilizava 

estudantes das grandes cidades, ocasionando um “surto de vocações” entre os 

intelectuais originários de famílias antigas, e que buscavam afiliar-se a ordens 

religiosas de maior prestígio4. 

 Os caminhos desses dois grandes expoentes do pensamento católico autoritário 

estão profundamente ligados, por conta de sua atuação conjunta no Centro Dom Vital e 

por conta do parentesco acima referido entre ambos. Tais caminhos são também a 

área do círculo em que transitam os intelectuais ligados ao Centro Dom Vital, um dos 

pontos principais de nossos estudos.  

                                                
3 VELLOSO, Mônica Pimenta. “A Ordem : uma Revista de Doutrina, Política e Cultura Católica” in 
Revista de Ciência Política. Fundação Getúlio Vargas, n°3, Vol.21, 1978.  
4 MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 
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 A pesquisa ainda encontra-se no início, e procuraremos agora apresentar a 

questão com a qual temo-nos debatido: as relações entre os autores, entre o projeto ao 

qual estão filiados e o projeto modernista. Sobre tal ponto, estamos utilizando como 

fonte principal a obra de João Luiz Lafetá, intitulada “1930 : a crítica e o modernismo”.  

 

2. Embate de projetos 

 

 Como ressaltamos acima, acreditamos que as obras de Octávio de Faria e de 

Alceu Amoroso Lima estão filiadas a um projeto da corrente de maior expressão do 

pensamento eclesiástico brasileiro na década de 1930, e tal projeto é eminentemente 

político, em um decênio marcado por um debate amplo no Brasil (criação do Partido 

Comunista, da Ação Integralista, Revolução que levaria Getúlio ao poder), reflexo do 

debate global (entre liberalismo, nazismo, comunismo e fascismo). A meta deste 

projeto é a “reconversão da intelectualidade brasileira” e o combate à revolução, sob 

quaisquer forma que esta possa assumir. 

 Assim, o projeto modernista, inicialmente estético e depois francamente 

engajado (a favor, principalmente, da esquerda, criticando as mazelas do mundo 

capitalista burguês) encontra no Centro Dom Vital e especialmente nestes dois autores, 

talvez, seus mais ferrenhos opositores. O projeto estético ao qual nos referimos refere-

se principalmente à linguagem, discutindo-a e revolucionando-a ; o projeto engajado, à 

ligação do autor com a ideologia, à função da literatura5. 

 Alceu Amoroso Lima tem como foco de sua crítica o “materialismo”, que é 

apontado como principal foco dos males do mundo contemporâneo, presente nas artes, 

na filosofia e nas ciências. Frente à economia marxista, à psicologia freudiana, à 

política economicista, sua atitude é de reação, contrapondo a tal concepção sua 

filosofia espiritualista, que hierarquizaria “corretamente” (a seu modo de ver) a matéria, 

cerne do materialismo, e a substância (objeto das ciências metafísicas).  

 A Revolução é encarada por este autor como substituta do espírito religioso dos 

povos, como reflexo da tendência do pensamento moderno à “inversão completa dos 

valores” e reflexo do materialismo, que busca divinizar o homem, deslocando Deus do 

topo da hierarquia. A “vontade” da minoria realizando a lei histórica que a revolução 

socialista tem por objetivo executar e que arrasta o “instinto” da maioria não seriam 

mais que uma fé pervertida. Daí decorre a atitude repulsa do autor frente a qualquer 

                                                
5 LAFETÁ, João Luiz. “1930 : a crítica e o modernismo”.2 °ed, São Paulo, 34, 2000, p. 28.  
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revolução, levando-o a defender uma “Contra-Revolução”, representada pelo fascismo 

e pelo “New Deal”, fixando-se numa ordem passada que julga perfeita e que só pode 

evoluir, nunca sofrer uma revolução. O fascismo seria um sintoma de vitalidade do 

passado, como um ressurgimento da Itália dos Césares e que iria garantir à Igreja sua 

posição hegemônica, com a separação dos poderes temporal e espiritual tal qual nos 

tempos do César ( Octávio de Faria também defende esta posição, em seu livro “Cristo 

e César”).  

 O outro problema central para Alceu Amoroso Lima é a brasilidade, a busca de 

raízes nacionais em um momento de mudanças radicais na estrutura da República 

após a subida de Getúlio ao poder. O autor crê que as raízes do Brasil estão fixadas no 

catolicismo e que a integração nacional e o crescimento de nosso País só podem ser 

alcançadas com a volta a tais raízes. Os problemas do Brasil estão ligados ao 

problema da nacionalidade, e este ao problema religioso, para o autor, que estabelece 

assim uma hierarquia de prioridades. A religião seria, então, o elo integrador nacional, 

um elemento de “coesão social” entre as classes e raças diversas de que nosso país é 

constituído, conferindo-lhes assim um traço de homogeneidade6. Estabelecendo tal 

hierarquia de problemas, o autor conclui então que o problema central do País é 

eminente religioso, é a “traição” ao espírito católico originário de nosso País, levada a 

cabo pelos que ignoram as raízes católicas de nosso povo.  

 Diante de tal concepção de história, representada pelo retorno à Tradição, a 

reação à modernidade parece inevitável, tanto em relação à revolução lingüística do 

modernismo dos anos de 1920, quanto ao engajamento social do decênio posterior. O 

pensamento moderno seria fixado sobre bases materialistas, tanto esteticamente (a 

simultaneidade, a rapidez, a economia da síntese, as técnicas de montagem, a 

bricolagem, processos que descendem diretamente das técnicas industriais de 

produção) quanto, e principalmente, politicamente, pensamento este representado pela 

economia marxista, pela análise social crítica sobre as mazelas do mundo 

contemporâneo, pela psicologia freudiana.  

 Este pensamento moderno, que é um pensamento de ruptura com a Tradição e 

que identifica-se com a Revolução, indissoluvelmente, choca-se de imediato com o 

projeto de retorno à tradição defendida por Alceu Amoroso Lima e, de modo geral, pelo 

Centro Dom Vital. Tal pensamento seria desagregador e em nada contribuiria para a 

desejada integração nacional; seus valores máximos, tais quais a liberdade e a 

                                                
6 LAFETÁ, João Luiz. “1930 : a crítica e o modernismo”.2 °ed, São Paulo, 34, 2000, p. 97. 
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destruição iriam contra o postulado básico da Ordem, defendida por Alceu Amoroso 

Lima como solução à “anarquia espiritual” do tempo em questão. A solução seria partir 

das “raízes católicas” do povo brasileiro rumo a uma evolução e não rumo a uma 

revolução que só poderia ter o sentido de fazer-nos desviar de tais raízes, e esta 

revolução seria o sentido mesmo do modernismo anárquico e destruidor.  

 Dessa crítica ao modernismo também participa Octávio de Faria, de forma ainda 

mais radical. Literariamente, a crítica de Faria centra-se na simples “narração” a que os 

romances modernistas estão fadados, à ficção do “local”, do “característico” que 

acabariam por extirpar o romance do que ele tem de transcendente, de “humano”, que 

deveria ser sua principal característica. Os romances sociais dos anos de 1930 são o 

alvo principal de sua crítica, portanto, pois insistiriam na narração e na descrição, e não 

no elemento humano, qual seja, uma narração interior que mostraria o mundo visto por 

seus heróis, mundo examinado por seus heróis, dando assim o “testemunho do 

homem” que é essencial ao romance. Octávio de Faria valorizou o que é ambicioso, o 

que é “sublime”, e tal sublime devia ser alcançado eminentemente pelo sofrimento que 

seria marca da redenção cristã, segundo sua concepção teológica ancorada em Leon 

Bloy. O autor, para Octávio de Faria, nada tem que vem com o espírito festivo 

modernista; é, sim, ungido de uma missão, missão esta de conversão, e separado do 

resto dos mortais. O cotidiano, celebrado pelos autores modernistas, é visto por 

Octávio de Faria como uma profunda inversão, pois não é digno de valor frente aos 

grandes acontecimentos, aos instantes decisivos.  

 

 Politicamente, Octávio de Faria defende em sua obra “Cristo e César” o 

fascismo, explicitamente, como um retorno a um tempo do César, que seria necessário 

para manter a Ordem e para garantir o progresso; porém tal Ordem temporal só 

poderia existir se também houvesse uma Ordem espiritual, representada por Cristo e 

pela Igreja. O fascismo, em sua concepção, garantia a separação dos dois planos e, 

para ser efetivamente concretizado, deveria garantir a hegemonia do plano espiritual 

sobre o temporal, ou seja, de Cristo sobre César. Octávio de Faria também realiza a 

crítica ao materialismo, representado por um liberalismo cujo extremo e conseqüência 

lógica seria o socialismo, que terminaria por subjugar Deus e por fim extirpá-lo, em 

nome da “revolução”.  

 Assim, Faria compartilha da crítica empreendida por Alceu Amoroso Lima a este 

aspecto revolucionário do modernismo, que é mesmo seu cerne. Para Octávio de 
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Faria, as vanguardas que dedicam-se à destruição da estética tradicional são 

eminentemente materialistas, esquecendo-se portanto do que é “humano” e “eterno”. O 

retorno à tradição e o espírito de “contra-revolução” encontraram respaldo também 

neste autor, que declarou-se mesmo reacionário frente à desordem do mundo 

(que,aliás, é título de uma tese sua).  

  

3. Notas Finais 

 

 O embate entre o projeto modernista e o projeto da ala da intelectualidade 

católica ligada ao Centro Dom Vital é bastante presente no decênio de 1930, como 

vimos. O projeto modernista é eminentemente revolucionário, tanto esteticamente 

quanto politicamente, e a anarquia, a fragmentariedade, o materialismo está mesmo no 

cerne de seu intento. Já o projeto proposto por Octávio de Faria e por Alceu Amoroso 

Lima é um projeto reacionário, de volta à tradição e de combate a uma desordem 

gerada pelo abandono das raízes católicas. A intenção de integração nacional, 

presente em ambos os projetos, é sugerida de forma radicalmente diferente: no 

primeiro, tal integração passa por um processo de luta de classes, de denúncia de 

males sofridos pelas classes oprimidas, de valorização do sincretismo religioso e de 

atualização das tradições, européia e indígena, em busca do que é realmente 

brasileiro; no segundo projeto, a integração nacional só pode ser alcançada por meio 

da religião católica, que seria o elemento de coesão social entre as classes, pois 

presente nas raízes da própria brasilidade e definidora desta, e nunca por um processo 

revolucionário que só poderia ter por fim a destruição destas raízes religiosas e a 

desordem eterna de um povo sem contato com suas raízes, sem uma base sobre a 

qual pudesse evoluir.  

 Esta busca pela brasilidade, pelo que é caracteristicamente brasileiro e que 

levaria à integração nacional marca todo o decênio de 1930 é um dos pontos centrais 

das obras dos autores que ora estudamos. O contraponto com a concepção 

modernista, neste aspecto, é não só necessário como também essencial, pois este 

ponto foi amplamente discutido pelos autores modernistas, desde o plano literário até o 

plano antropológico. Para tanto, é necessário, acreditamos, discutir as razões da crítica 

dos dois autores que analisamos ao pensamento modernista, pelo próprio método dos 

autores, especialmente de Octávio de Faria, que consiste em reação ao pensamento 

visto como “nocivo” e a resposta lógica apontando uma solução para os “males” do 
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mundo moderno. Só apresentando tais embates conseguiremos entender a posição 

dos autores frente ao problema da brasilidade e do caos em que ambos vêem o País 

imerso; daí seu projeto de retorno à espiritualidade que estaria ancorada na Tradição, e 

de defesa da Igreja e da busca de seu “rearmamento” enquanto instituição. 
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